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PIB da PB tem a 4a melhor taxa 
de crescimento do NE, diz IBGE

economia em alta

Divulgados ontem, dados mostram que Estado teve aumento de 3,9% em 2020, totalizando R$ 70 bilhões. Página 17

Comissão de 
Orçamento da 
ALPB aprova 
LOA para 2023

Estado é 4o com 
maior número 
de estudantes 
no Enem 2022

Projeto de lei estima re-
ceita e fixa despesas em R$ 
17,6 bi para o próximo exer-
cício financeiro do Estado. 
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Com 74,3% de um total 
de 75 mil alunos, Paraíba 
desponta n o primeiro dia 
de provas, afirma Inep. 
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Preço do etanol 
só é competitivo 
na PB, revela 
estudo da ANP

Livro resgata 
a história da 
Câmara de 
João Pessoa

Estado foi o único do 
Brasil a ter paridade me-
nor que 70% em relação 
ao preço da gasolina. 
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Jornalista Edmilson Lu-
cena lança, hoje, obra que 
registra os 75 anos da Casa 
de Napoleão Laureano. 
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Presidente eleito também cobrou mais ajuda financeira dos países desenvolvidos às nações vulneráveis no campo ambiental. Página 15

COP 27: Lula defende parceria com agronegócio

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Paraibanos 
viajam para 
ver a Copa do 
Mundo no Catar

Porém, o alto custo das 
passagens e a pandemia 
de Covid-19 desanimam 
o torcedor. 
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Areia Se Mostra irá levar agentes de 
viagem e guias ao Brejo paraibano

n “Chiquinha Gonzaga foi, 
também, militante política, 
participando de todas as grandes 
causas sociais do seu tempo, 
denunciando, assim, o preconceito 
e o atraso social”.

Rui Leitão
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Com nova alta dos casos, órgãos de saúde recomendam 
que população utilize a proteção em locais fechados. Página 5

Máscara contra Covid 
volta ao cotidiano

n “Fiquei surpreso por que 
tão rapidamente o Vaticano 
concedeu o Nihil Obstat a Dom 
Helder, quando o processo de 
canonização do padre Ibiapina 
tramita há mais de 20 anos”.

Ramalho Leite
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Foto: Marcos Antônius/Arquivo A União

Foto: Divulgação/Convention Bureau

Iniciativa do Convention 
Bureau, primeira edição do 
evento será realizada em 
dezembro e quer mostrar 
o potencial turístico da 
cidade através de visitas 
técnicas na região. 
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Foto: Reprodução/Time Brasil

Ícone do vôlei 
brasileiro, Isabel 
Salgado morre 
aos 62 anos

Atleta sofria de uma 
doença rara e integrava 
o grupo de transição do 
presidente eleito Lula. 
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O Brasil inteiro ainda ressente-se muito dos efeitos negativos da pandemia de 
Covid-19, associados aos desacertos do Governo Federal, na esfera político-eco-
nômica. Sendo assim, é digno de elogio a nova conquista da Paraíba, cujo Produ-
to Interno Bruto (PIB), relativo a 2020, perfila-se agora em quarto lugar, dentre os 
estados do Nordeste (antes, ocupava a oitava colocação), e, na escala nacional, sal-
tou da 20ª para a 18ª colocação.

De acordo com pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), divulgadas ontem pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, o PIB da Paraíba atingiu um montante superior a R$ 70 bilhões 
em 2020, “após um incremento nominal de 3,9% em relação a 2019”. Esse desem-
penho fez com que a economia do estado permanecesse como a sexta melhor do 
Nordeste.

São informações muito bem-vindas, prova de que a política fiscal implemen-
tada pelo governador João Azevêdo (PSB) vem dando certo, graças à observação 
criteriosa da relação entre o que o Estado gasta e o que arrecada. Como diz o di-
tado popular, o governo estadual não dá um passo maior do que as pernas, quan-
do o assunto é finanças públicas. Tudo é medido e pesado, para que os objetivos 
sejam alcançados.

E a expectativa econômica futura também é muito positiva. Espera-se, por 
exemplo, que a atividade turística paraibana alcance rápido um ritmo maior de 
desenvolvimento, inclusive com a entrada em cena de novos equipamentos, a 
exemplo dos investimentos relacionados ao Polo Turístico Cabo Branco, em João 
Pessoa. O Boulevard dos Ipês, a ser implantado na capital paraibana, é um dos 
projetos turísticos mais aguardados. 

Diante de um certo pessimismo no qual estava mergulhado o país, notícias 
como essa, do crescimento do PIB paraibano, funcionam como um tônico revi-
gorante da esperança. A Paraíba não está imune ao desemprego que campeia no 
país. Isso posto, o fortalecimento da economia significa que o Estado faz a sua 
parte, no que se refere à criação de postos de trabalho que minimizem os efeitos 
locais da crise nacional. 

No plano político-administrativo, os sinais para adiante também são encora-
jadores. O governador João Azevêdo já estabeleceu uma linha de diálogo com o 
presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverá traduzir-se em inves-
timentos para o estado. É como se as portas de Brasília voltassem a se abrir à Pa-
raíba, em um saudável retorno à unidade federativa, fragmentada pela falta de 
visão que ali imperava.

Artigo

O PIB da Paraíba
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com

Chiquinha Gonzaga - a primeira maestrina 
Chiquinha Gonzaga nasceu em 1847 no 

Rio de Janeiro. A data do seu aniversário, 
17 de outubro, a partir de 2012, passou a ser 
comemorado como o “Dia da Música Popu-
lar Brasileira”. Neta de escrava liberta, foi a 
primeira mulher a reger uma orquestra no 
Brasil. Seu nome de batismo era Francisca 
Edwiges Neves Gonzaga.

Casada aos 16 anos, por imposição do 
pai, com o empresário Jacinto Ribeiro do 
Amaral, separando-se dois anos depois 
para viver com o engenheiro João Batis-
ta de Carvalho, por quem se apaixonou, o 
que resultou numa ação judicial de divórcio 
perpétuo, movida pelo marido no Tribunal 
Eclesiástico por abandono dos filhos e adul-
tério. Sua vida amorosa foi marcada por es-
cândalos na época. Não encontrou apoio 
da família, chegando, inclusive, a perder a 
guarda dos filhos. Enfrentou com coragem 
a opressora sociedade patriarcal. 

Aos 40 anos de idade, passou a exercer a 
música como profissão, o que não era muito 
comum naquele tempo. Sua primeira com-
posição de sucesso foi “Atraente“. Em 1885, 
estreou no teatro com a opereta A Corte na 
Roça, representada no Teatro Príncipe Im-
perial. Cumprindo sua vocação para prota-
gonizar acontecimentos marcados pelo ine-
ditismo regeu, no Imperial Teatro São Pedro 
de Alcântara, um original concerto de vio-
lões, promovendo este instrumento ainda 
estigmatizado. 

Foi, também, militante política, partici-
pando de todas as grandes causas sociais 
do seu tempo, denunciando, assim, o pre-
conceito e o atraso social. Abolicionista en-
tusiasmada chegou a vender partituras de 
porta em porta para angariar fundos para 
a Confederação Libertadora. Com a venda 
de suas músicas comprou a alforria de José 
Flauta, um músico escravo. Provocou desa-
grado político ao apresentar seu tango “Cor-
ta Jaca”, no Palácio do Catete, em 1914. Era a 
primeira vez que esse tipo de música pene-
trava nos salões elegantes da elite, fazendo 
com que o fato fosse considerado um ato de 
muita ousadia. Na virada do século 19 para 
o século 20 compôs a marchinha carnava-
lesca “Ô Abre Alas”, a pedido do cordão a 
Rosa de Ouro do Andaraí, que ficou imor-
talizada. Em 1917 fundou a primeira enti-

dade protetora e arrecadadora de direitos 
autorais do país, a Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais.

A peça de teatro “Forrobodó”, musicada 
por Chiquinha Gonzaga, que estreou em 
1912, bateu um recorde de permanência em 
cartaz atingindo 1500 apresentações. Aos 87 
anos escreveu a partitura da opereta “Ma-
ria”, tendo sido esse o seu último trabalho 
em vida. Como maestrina, atuou em 77 pe-
ças teatrais, tornando-se responsável por 
cerca de duas mil composições

Com 52 anos de idade conheceu o músico 
João Batista Fernandes Lages, com quem vi-
veu até a morte, em 28 de fevereiro de 1935. 
Teve que enfrentar a censura moralista da 
época, porque ele tinha só 16 anos, fazendo 
com que o registrasse como filho. Seu cor-
po foi sepultado no cemitério do Catumbi. 
Dada sua importância para a cultura brasi-
leira, seu nome está em avenidas, ruas, pra-
ças e escolas do país. O acervo de Chiquinha 
Gonzaga foi protegido pelo companheiro 
João Batista, mas há muitos trabalhos ain-
da inéditos. A organização do acervo ficou 
a cargo o Instituto Moreira Salles.

Há poucos dias ganharam manchetes 
nos jornais e sítios da internet, a notícia de 
que o ex-arcebispo de Olinda e Recife, Dom 
Helder Câmara, poderia virar santo. O Va-
ticano, segundo o informe, teria dado sinal 
verde ao prosseguimento do feito na Congre-
gação da Causa dos Santos. Por essa decisão, 
o pequeno grande Helder já pode ser consi-
derado Servo de Deus. É o primeiro passo.

Fiquei surpreso por que tão rapidamente 
o Vaticano concedeu o Nihil Obstat a Dom 
Helder, quando o processo de canonização 
do padre Ibiapina tramita há mais de 20 
anos, sem a nomeação de, pelo menos, um  
“advogado do diabo”, para a formalização 
da instrução e da conclusiva investigação de 
suas virtudes. Igualmente reconhecido Ser-
vo de Deus, Ibiapina abraçou o sacerdócio a 
partir dos 47 anos de idade. Antes foi magis-
trado, chefe de polícia, deputado e advogado 
dos pobres e oprimidos. Desencantado com 
a vida pública foi ordenado padre sem pas-
sar pelo Seminário. Conhecia Direito Canô-
nico mais do que ninguém e logo tornou-se 
professor do Seminário de Olinda.

Avançado no tempo, Ibiapina fez a op-
ção pelos pobres ainda no século 19, quando 
a nossa Igreja, só depois do Vaticano II, ado-
tou a Teologia da Libertação. Construtor de 
igrejas, capelas e cemitérios, era também in-
conformado com a seca e sua consequente 
miséria. Construiu açudes e barreiros para 
matar a sede dos sertanejos. As Casas de Ca-
ridade, erigidas em 22 cidades desse imenso 
Nordeste, serviram para morada de órfãos 
e educação dos que não possuíam outros 
meios de encontrá-la. Precisa de pelo menos 
dois milagres para ser venerado como Santo.

No Brasil, temos vários santos muitos ba-
tizados pelo povo: Ibiapina, Antônio Conse-
lheiro, Padre Cícero e o brasileirado Frei Da-
mião de Bozzano, italiano de nascimento. Os 
dois últimos, de história mais recente e ainda 
viva na lembrança dos nordestinos.

O padre José Comblin, que repousa ao 
lado de Ibiapina, em Santa Fé, Solânea, estra-
nhava a ausência de um santo brasileiro, de-
clarando: “Aqui no Brasil venera-se São João 
Maria Vianney, o cura de Ars, como modelo 
dos sacerdotes. Ora, há uma distância infini-
ta entre o cura de Ars e a história dos sacer-
dotes no Brasil. A figura de São João Maria 
Vianney é totalmente inimitável: alguém 
que foi vigário de uma paróquia de 228 ha-
bitantes, cujo maior problema pastoral foi a 
existência de duas bodegas no território da 

paróquia — flagelo que conseguiu eliminar 
depois de anos de insistência. Os desafios 
dos padres no Brasil são outros” . 

O desafio de Antônio Conselheiro, por 
exemplo, era fazer de Canudos “uma comu-
nidade igualitária sob o amparo de Deus”. 
Instalou na sua cidadela uma economia au-
tosustentável onde ninguém passaria fome. 
A República nascente atacou seu projeto e fez 
milhares de vítimas em uma guerra quase 
santa.Triste memória.

Alguns historiadores afirmam que  Con-
selheiro e Padre Cícero foram influenciados 
por Ibiapina, cada qual com sua história, mas 
no mesmo cenário resultante da estiagem do 
semiárido: a pobreza, as doenças e a fome.

Enquanto o Vaticano não canoniza ou-
tro brasileiro, (João Paulo II, beatificou 1.340 
pessoas até 2004) nosso povo já consagrou 
Padre Cícero, Antonio Conselheiro, Frei Da-
mião e Padre Ibiapina como santos do povo, 
e repetirá até o final dos séculos, a saudação 
ibiapiniana: “Louvado Seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo”.

Os santos do povo

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“Foi, também, 
militante 
política, 
participando de 
todas as grandes 
causas sociais 
do seu tempo, 
denunciando 
assim o 
preconceito e o 
atraso social
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“Tem plenas   
condições”

Jp: mais dois   
vereadores

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

lula promeTe Tolerância zero  
conTra crimes ambienTais

‘Time’ cheio de TiTulares

“compromisso com adriano”

a unidade na base

Antes de reforçar o seu elenco, o Republicanos 
tinha um titular absoluto: Hugo Motta. Presidente 
estadual do partido, terminou por ser ‘artilheiro’ na 
disputa por vaga na Câmara Federal: foi o mais 
votado da Paraíba com mais de 158 mil votos. No 
decorrer da pré-campanha, outros titulares foram 
chegando à legenda: Wilson Santiago e Wilson 
Filho; Adriano e Murilo Galdino, assim como Branco 
Mendes e Michel Henrique.

“Tenho compromisso com o presidente Adriano e es-
tou dialogando dentro do partido [PSB] para termos 
a unidade dos seis parlamentares”. Do deputado 
reeleito Júnior Araújo, confirmando seu apoio à 
candidatura de Adriano Galdino (Republicanos) à 
presidência da ALPB, no segundo biênio.

No que diz respeito ao primeiro biênio, Júnior Araújo 
afirmou que tem dialogado com os correligionários 
Tião Gomes e Hervázio Bezerra – o primeiro se 
coloca como pré-candidato a presidente. “Defen-
demos a unidade na base e estamos trabalhando 
para isso”, disse, ao mencionar que sugeriu a Tião 
que ele procurasse viabilizar a sua candidatura e 
buscasse apoios ao seu projeto.

Presidente da Câma-
ra Municipal de João 
Pessoa, Dinho Dowsley 
(Avante) voltou a tratar 
de tema que esteve em 
evidência na legislatura 
passada: o aumento do 
número de vereadores 
da capital de 27 para 
29. Para que isso ocorra, 
é preciso a apresenta-
ção de Emenda à Lei 
Orgânica. O aumento é 
possível porque o IBGE 
registra que a capital 
tem mais de 825 mil 
habitantes.

Wilson Santiago (Re-
publicanos), deputa-
do federal reeleito, 
defendeu, em entre-
vista a uma emissora 
de rádio, a candi-
datura de seu filho, 
Wilson Santiago, a 
presidente da ALPB: 
“É um jovem de 33 
anos que já vai para 
o quarto mandato, o 
segundo como depu-
tado estadual. Então, 
tem plenas condi-
ções de ser o novo 
presidente”.

Em seu primeiro discurso internacional após 
ser eleito presidente do Brasil, na conferência 
do clima da ONU, no Egito, Lula (PT) prometeu 
tolerância zero contra ações que degradam o 
meio ambiente: “Não há segurança climática 
sem Amazônia protegida”, disse, citando que o 
garimpo ilegal e a extração irregular de madeira 
serão combatidos “sem trégua. A devastação 
ficará no passado”.

o republicanos é o ForTaleza da 
políTica: de mediano à grande, 
após o reForço do seu planTel

Fazendo uma analogia entre futebol e política parai-
bana, diria que o Republicanos é o Fortaleza. De parti-
do mediano, no tocante à representatividade na ALPB e 
na Câmara dos Deputados, se tornou um gigante, após 
as eleições. Oito deputados estaduais e três deputados 
federais eleitos deram musculatura à legenda para lhe 
colocar na parte de cima da tabela. No G4, como se diz 
no futebol. Há similaridade com o que ocorreu no For-
taleza. Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o 
time esteve em 18 das 19 rodadas na zona de rebaixa-
mento. Porém, no segundo turno, reforçando o elenco, 
saiu da 18a posição para a 8a e conseguiu classificação 
para a Libertadores. O que não fazem novas peças de 
reforço a um elenco já promissor, hein? Na Paraíba, 
o Republicanos – no período anterior à campanha – 
já tinha um comandante forte, Hugo Motta (foto), mas 
não possuía um time com nomes competitivos. Não 
fosse o reforço qualificado do plantel, teria elegido, 
possivelmente, apenas um federal e, no máximo, dois 
estaduais. A ‘Libertadores’ do Republicanos é a he-
gemonia na ALPB e a maior bancada individual na 
Câmara Federal. Formou uma 
nominata coesa e de mui-
ta capilaridade eleitoral. 
Obviamente, o fato de o 
partido estar na base do 
bem avaliado governo 
João Azevêdo (PSB) po-
tencializou o seu 
desempenho. 
PSB e Repu-
blicanos fi-
zeram mui-
to bem um 
ao outro.

Ação leva serviço às oito comunidades, sobretudo às vítimas de violência doméstica

Mulheres do bairro têm 
atendimento humanizado

no Complexo Beira-rio

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secreta-
ria Extraordinária de Políti-
cas Públicas para Mulheres 
(SEPPM) e do Programa João 
Pessoa Sustentável, iniciou, 
ontem, atendimento huma-
nizado para moradoras do 
Complexo Beira-Rio. A ação 
se estendeu até as 17h, no Es-
critório Local de Gestão 3, lo-
calizado na Rua Rio Paraíba, 
601, no Castelo Branco.

“Esse atendimento tem 
como objetivo levar um servi-
ço às mulheres das oito comu-
nidades do Complexo Beira- 
Rio, sobretudo às que passam 
por situações de violência do-
méstica, de modo que elas se-
jam acolhidas e atendidas pelos 
serviços do Centro de Referên-
cia da Mulher (CRMEB), afir-
mou Joelma Silvestre, coorde-
nadora de Aspectos Sociais do 
programa. 

O atendimento é reali-
zado por uma equipe mul-
tidisciplinar composta por 
advogadas, psicólogas e as-
sistentes sociais, para le-
var informações às mulhe-
res maiores de 18 anos sobre 
violência doméstica, familiar 
ou sexual, seus direitos, me-
canismos de ruptura do ciclo 
da violência, e sobre as polí-
ticas de proteção e assistên-
cia municipais. 

“A ideia é levar atendi-
mentos que visam a política 
de proteção ao direito da mu-
lher, uma vez que a inclusão 
de gênero é um eixo do Pro-
grama João Pessoa Sustentá-
vel’, concluiu Joelma Silvestre.

Para a assistente social do 
Centro de Referência da Mu-
lher, Lorayne Leal, “é impor-

tante escutar essas mulheres 
que sofrem violência domés-
tica com objetivo de direcioná
-las para uma rede de acolhi-
mento, caso seja necessário”. 

Calendário
No dia 23 de novembro a 

equipe fará atendimento no 
Elo 1, que atende as comuni-
dades Padre Hildon Bandeira, 
Brasília de Palha e Cafofo Li-
berdade, finalizando assim, 
o primeiro ciclo de visitas 
que teve início no mês de ju-
lho. Em seguida será realiza-
do um novo cronograma com 

realização de novas visitas. 

Plano com três pilares
O Plano de Desenvolvi-

mento Comunitário é baseado 
em três pilares: sustentabilida-
de, geração de trabalho e ren-
da e inclusão de gênero. Para a 
implementação das atividades 
e ações no Complexo Beira Rio, 
foram instalados quatro Escri-
tórios Locais de Gestão (Elos). 
Com equipes multidiscipli-
nares, os Elos também pro-
movem diálogo frequente e 
transparente com os mora-
dores do território.

A Unidade de Saúde da 
Família (USF) Vila Saúde, lo-
calizada no bairro do Cris-
to Redentor, está promoven-
do um grupo terapêutico de 
incentivo ao emagrecimento 
saudável para os usuários do 
serviço. O objetivo é oferecer 
um suporte para o tratamento 
da obesidade de pessoas que 
utilizam o Sistema Único de 
Saúde (SUS), levando em con-
sideração o alto custo do trata-
mento da comorbidade para a 
maioria dos pacientes. 

De acordo com o médico 
da USF Vila Saúde, Arthur 
Vitoriano, o trabalho é desen-
volvido a partir da mudança 
do estilo de vida dos pacien-
tes, necessária ao tratamen-
to. “Na Atenção Primária, a 
formação de grupos terapêu-
ticos é uma estratégia poten-
te, de baixo custo e que pode 
apresentar bons resultados. 
Além disso, dá visibilidade à 
importância de uma aborda-
gem adequada e sem precon-
ceitos a essa doença tão pre-
valente”, afirmou. 

Uma das integrantes do 
grupo de emagrecimento é a 
prestadora de serviço, Cris-
tiane Alves, 40 anos, que so-
fre com hipotireoidismo. “Re-
solvi entrar no grupo, porque 
estou muito acima do peso e 
preciso perder com urgên-
cia. Já estou com hipertensão 

USF tem grupo de emagrecimento saudável 
no Cristo

n 

No dia 23 
haverá 
atendimento 
no Elo 1, nas 
comunidades 
Padre Hildon 
Bandeira, 
Brasília de 
Palha e Cafofo 
Liberdade

e problemas circulatórios, en-
tão meu medo é evoluir para 
diabetes. Acho que o grupo 
vai me ajudar a me manter no 
foco já que tem outras pessoas 
na mesma situação”, contou. 

Assim como ela, a dona de 
casa Halanna Camilla, de 28 
anos, também acredita que o 
projeto irá contribuir para al-
cançar seu objetivo. “Entrei 
no grupo, porque tenho al-
guns problemas de saúde e 
creio que irão melhorar com 
o emagrecimento”, disse. 

 USF
O grupo terapêutico de 

emagrecimento atende, ex-
clusivamente, aos usuários da 
USF Vila Saúde e os encontros 

Grupo terapêutico de emagrecimento atende, exclusivamente, aos usuários da USF Vila Saúde

Serviço
n Na rede municipal de saúde as ações de preven-
ção à obesidade iniciam nas USFs, onde são oferta-
das consultas para diagnóstico, avaliações, acom-
panhamento com equipe multidisciplinar, educação 
em saúde com grupos de convivência, realização 
de exames ou encaminhamentos para realizá-los. 
Para o tratamento, os usuários ainda têm acesso 
a consultas especializadas com nutricionistas nas 
policlínicas municipais, além de atividades físicas 
orientadas no projeto Saúde em Movimento e nas 
Academias de Saúde.

Atendimento é feito por equipe multidisciplinar com advogadas, psicólogas e assistentes sociais
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ocorrem semanalmente, nas 
quintas-feiras, além de acom-
panhamento através de um 
grupo no aplicativo WhatsA-
pp para aprendizado e intera-
ção entre os integrantes. A ini-

ciativa conta com o apoio da 
Residência Médica de Medici-
na da Família e Comunidade 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e do curso de 
Nutrição, também da UFPB. 
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A Petrobras anunciou uma 
redução de 5,2% no preço mé-
dio do GLP, o gás de cozinha, 
vendido em suas refinarias a 
partir de hoje. Segundo a es-
tatal, o preço médio de venda 
de GLP da Petrobras para as 
distribuidoras passará de R$ 
3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, 
uma redução de R$ 0,20 por 
quilo do produto.

Com isso, o preço do boti-
jão de 13 quilos, amplamente 
consumido pela população, 
vai cair R$ 2,60, para R$ 46,59.

No comunicado, a Petro-
bras informou que a redução 
acompanha a evolução dos 
preços de referência e é coe-
rente com a prática de preços 

da empresa. Essa política, in-
forma a companhia, “busca 
o equilíbrio dos seus preços 
com o mercado, mas sem o 
repasse para os preços inter-
nos da volatilidade conjuntu-
ral das cotações e da taxa de 
câmbio”.

Na última sexta-feira, a 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) mostrou, em seu 
levantamento semanal, que o 
preço médio botijão de 13 qui-
los de GLP ao consumidor su-
biu 0,5%, de R$ 109,86 para R$ 
110,42, entre os dias 6 e 12 de 
novembro.

Assim como o diesel, esse 
preço vinha variando, mes-
mo sem mudanças nos pre-
ços da Petrobras. A tendência, 
agora, é que sofra uma redu-

ção, uma vez que o preço da 
estatal responde por cerca de 
42% do preço final de reven-
da do insumo.

Na semana passada, o Es-
tadão mostrou que a primeira 
medida planejada pelo gover-
no eleito, de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) para a Petrobras, 
é uma redução no preço do 
gás de cozinha, com a retira-
da do produto da política de 
preço de paridade internacio-
nal (PPI) de forma mais ace-
lerada que outros deriva dos, 
como a gasolina e, sobretu-
do, o diesel.

Hoje, calculam importa-
dores e consultorias do setor, 
o insumo é vendido pela es-
tatal cerca de 40% acima do 
preço internacional, medido 
pelo PPI.

A Paraíba ficou em quar-
to lugar entre os 27 estados 
brasileiros com maior índi-
ce de comparecimento no 
primeiro dia de provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), com 74,3%, 
um total de 75.029 estudan-
tes. Os dados foram divul-
gados pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), mostrando que a 
Paraíba ficou atrás apenas 
do Sergipe (76,2%), Piauí 
(74,9%) e Rio Grande do Nor-
te (74,6%), todos da região 
Nordeste. 

 Só na Rede Estadual da 
Paraíba foram inscritos 21 
mil estudantes concluin-
tes do Ensino Médio para 
o Enem 2022. As primeiras 
provas foram aplicadas no 
último domingo (13), com 
90 questões de múltipla esco-
lha de provas de linguagens, 
ciências humanas e suas tec-
nologias, além da redação.

 O secretário de Estado 
da Educação, Claudio Fur-
tado, destaca a importância 
dos trabalhos que a Secreta-
ria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia vem 
realizando na preparação 
dos estudantes da Rede Es-
tadual para o Enem. “Nes-
ta edição do Enem tivemos 
uma excelente participação 
dos estudantes aqui da Pa-
raíba, com 74,3% de compa-
recimento. Mesmo o resulta-
do do Inep sendo no âmbito 
geral das instituições, mostra 
que estamos no caminho cer-
to, preparando os estudan-
tes da Rede Estadual para o 
Enem, através de Programas 
como o Se Liga No Enem e 
Redação Nota Mil. Foram 

mais de 21 mil estudantes da 
nossa rede inscritos no Enem 
neste ano. Acompanhamos 
também os nossos alunos no 
dia da prova, no qual todas 
as 14 Gerências Regionais 
de Educação fizeram mobi-
lização com entregas de kits 
e frases motivacionais. Esse 
trabalho é muito importan-
te e veremos ótimos resulta-
dos lá na frente”, conta.

 O Secretário acompa-
nhou o primeiro dia de pro-
va do Enem na Escola Cida-
dã Integral Lyceu Paraibano, 
no Centro de João Pessoa, 
onde recepcionou os estu-
dantes e conversou com a im-
prensa local.

 No Brasil, 2.490.880 par-
ticipantes compareceram ao 
primeiro dia do Enem 2022. 
O número corresponde a 
73,3% dos cerca de 3,4 mi-
lhões de inscritos nas duas 
versões (impressa e digital). 

 O exame continuará 
no próximo domingo (20), 
quando será a vez de resol-
ver itens de ciências da na-
tureza e suas tecnologias, e 
matemática e suas tecnolo-
gias. O Inep divulgará os ga-
baritos até o dia 23 deste mês.

Enem
O Exame Nacional do En-

sino Médio avalia o desem-
penho escolar dos estudan-
tes ao término da Educação 
Básica. Ao longo de mais de 
duas décadas de existência, 
tornou-se uma das princi-
pais portas de entrada para 
a Educação Superior no Bra-
sil, por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) e de 
iniciativas como o Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni), ambas ações do Mi-

Valor médio do quilo do GLP para distribuidoras passará de R$ 3,78  para R$ 3,58, uma redução de 20 centavos

Petrobras reduz preço em 5,2%
gás de cozinha

Gabriel Vasconcelos 

Agência Estado

Para a Petrobras, redução do gás de cozinha acompanha a evolução dos preços de referência da empresa

Foto: Evandro Pereira

Representantes da Supe-
rintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de João Pes-
soa (Semob-JP) e de outras 
forças de segurança estiveram 
reunidos, na tarde de ontem, 
com os organizadores da 259ª 
Romaria de Nossa Senhora da 
Penha. O objetivo do encontro 
foi tratar detalhes para o es-
quema operacional de trânsi-
to e segurança durante a rea-
lização do tradicional evento 
religioso, que este ano iniciará 
às 22h do dia 26 de novembro.

De acordo com o superin-
tendente de Mobilidade Ur-
bana da capital, Expedito Leite 
Filho, o órgão estará atuando 

em todas as atividades da pro-
gramação, que incluirá missas 
e celebrações diversas, entre os 
dias 19 e 27 de novembro. “Va-
mos estar empenhados, em 
conjunto com os demais ór-
gãos, para garantir a seguran-
ça viária e mobilidade duran-
te o percurso e seu entorno, 
realizando bloqueios e des-
vios, proporcionando tanto 
a tranquilidade dos romeiros 
quanto a ordem do trânsito”, 
ressaltou.

A operação especial de 
trânsito contará com 100 
agentes de mobilidade, pro-
movendo bloqueios e desvios 
necessários por todo o traje-

to, entre a Igreja de Nossa Se-
nhora de Lourdes - local de 
saída - Centro, passando por 
bairros como Jaguaribe, Tor-
re, Bancários e Mangabeira até 
o Santuário de Nossa Senhora 
da Penha - local de chegada - 
Praia da Penha.

Além de representantes do 
órgão de trânsito de João Pes-
soa, também estavam presen-
tes da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF-PB), da Secretaria 
Municipal de Segurança Urba-
na e Cidadania (Semusb), Polí-
cia Militar da Paraíba (PMPB), 
Corpo de Bombeiros (CB), Polí-
cia Civil (PC) e Departamento 
de Estradas e Rodagem (DER).

A Paraíba registrou, on-
tem, novos 242 casos de con-
taminação pela Covid-19. No 
montante total, seis pacientes 
apresentaram quadros mode-
rado ou grave e precisaram de 
hospitalização. Os demais ca-
sos são leves, com recupera-
ção em residências. O boletim 
diário da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) detalha ainda 
que nenhum falecimento foi 
confirmado entre terça-feira 
e ontem.

A Região Metropolitana 
de João Pessoa segue apresen-
tando a maior concentração de 
casos, com 100 confirmações 
na capital, 60 em Santa Rita e 

oito em Cabedelo. Sapé regis-
trou 14 novos casos, Campi-
na Grande e Baía da Traição 
registraram seis, cada; Itapo-
ranga e São José dos Ramos 
registraram cinco novos ca-
sos; seguidas por Logradouro 
e Pilar, com quatro. Outras 17 
cidades tiveram o registro de 
um caso cada. Três com dois 
casos e um município com três 
novas contaminações.

A Paraíba totaliza 657.341 
casos confirmados da doen-
ça, que estão distribuídos por 
todos os 223 municípios, sen-
do 10.412 óbitos totais.

Ainda de acordo com da-
dos da SES, 64 pacientes es-
tão internados na rede públi-
ca de saúde para o tratamento 
da doença. Um acréscimo de 

19 novas hospitalizações en-
tre terça-feira e ontem, sendo 
dois deles com o leito regulado 
através do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar e os de-
mais com pessoas que busca-
ram o serviço de saúde de for-
ma direta.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo estado, é 
de 29%. Já nas enfermarias, a 
ocupação é de 40%. Na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
a taxa de ocupação nos leitos 
específicos de UTI para adul-
tos chega a 56%. Em Campina 
Grande, estão ocupados 15%. 
O Sertão não possui ocupação 
em UTI. A pasta busca a popu-
lação para fortalecer o esque-
ma vacinal. 

Prefeitura de JP planeja operação 
especial para trânsito e segurança 

PB chega a 64 pessoas internadas e 
confirma mais 242 casos da doença 

Estado é o quarto com a maior 
participação de estudantes

romaria da penha

covid-19

primeiro dia do enem 2022

nistério da Educação (MEC). 
 Instituições de ensino 

públicas e privadas utilizam 
o Enem para selecionar es-
tudantes. Os resultados são 
usados como critério único 
ou complementar dos pro-
cessos seletivos, além de ser-
virem de parâmetros para 
acesso a auxílios governa-
mentais, como o proporcio-
nado pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). 

 Os resultados indivi-
duais do Enem também po-
dem ser usados nos proces-
sos seletivos de instituições 
portuguesas que possuem 
convênio com o Inep para 
aceitarem as notas do exame. 
Os acordos garantem acesso 
facilitado às notas dos estu-
dantes brasileiros interessa-
dos em cursar a educação su-
perior em Portugal.

1- SE: 76,2%

2- PI: 74,9%

3- RN: 74,6%

4- PB: 74,3%

5- SP: 73,9%

6- SC: 73,4%

7- CE: 73,3%

Taxa de
comparecimento

Numero de
inscrições na PB

E nem

2021- 20.344 

2022- 21.700

A Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq) torna 
de conhecimento público o re-
sultado final das propostas se-
lecionadas na fase 3 do edital 
Centelha II Paraíba. O resulta-
do está disponível nos portais 
da FAPESQ (www.fapesq.rpp.
br) e Centelha (www.progra-

macentelha.com.br).
Foram selecionados 39 pro-

jetos de fomento e mais 19 fica-
ram na lista de suplentes. O edi-
tal do Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreen-
dimentos Inovadores - Progra-
ma Centelha II PB é destinado 
a apoiar propostas de inovação 

para obtenção de apoio finan-
ceiro na forma de subvenção 
econômica e Bolsas de Fomen-
to Tecnológico e Extensão Ino-
vadora. Serão destinados à 
concessão de subvenção eco-
nômica à inovação, em apoio às 
propostas aprovadas, recursos 
no valor global de mais de R$ 

3,3 milhões, sendo R$ 1,1 mi-
lhão do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico – FNDCT/FINEP, R$ 
570 mil de contrapartida esta-
dual e R$ 660 mil de acordo fir-
mado entre Sudene/Fapesq. O 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-

lógico (CNPq) vai entrar com 
mais de R$ 1 milhão em bolsas.

O edital é fruto de parceria 
entre o Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT) e 
executado pela Fapesq, Finan-
ciadora de Estudos e Projetos 

(Finep), Conselho Nacional do 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e a Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene), 
com apoio do Sebrae-PB, Con-
selho Nacional das Fundações 
de Amparo à Pesquisa (Confap) 
e Fundação Certi. 

Centelha II seleciona 39 projetos e 19 ficam na lista de suplentes  
etapa final

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom
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Máscaras voltam à rotina da população paraibana diante do crescimento de casos 
da Covid-19; orientação é que cuidados com a higiene sejam redobrados

Secretaria de Estado da Saúde recomenda o uso de máscaras em locais fechados como prevenção ao coronavírus

PB em alerta para aumento de casos
covid-19

Nalim Tavares 

Especial para A União

As autoridades de saúde da 
Paraíba voltaram a recomen-
dar o uso de máscara proteto-
ra contra a Covid-19. Na últi-
ma segunda-feira, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB), 
emitiu uma nota informativa 
acerca do aumento do número 
de casos da doença, e divulgou 
orientações para prevenção e 
controle do vírus, tendo em vis-
ta a circulação de novas linha-
gens da Variante de Preocupa-
ção (VOC) Ômicron em outros 
estados. As Secretarias Muni-
cipais de João Pessoa e Campi-
na Grande também emitiram 
notas recomendando a medi-
da preventiva.

Além do uso de máscara, 
outras formas de precaução 
também são recomendadas 

pela SES. “Orientamos a po-
pulação que intensifique a hi-
giene das mãos, seja pela la-
vagem, ou pelo uso de álcool a 
70%, que façam uso de másca-
ra em ambientes fechados, mal 
ventilados, locais com aglome-
ração e nos serviços de saúde”, 
é o que diz a secretária de esta-
do da saúde, Renata Nóbrega. 
“Reforçamos, ainda, que quem 
está com dose de vacina Co-
vid-19 atrasada, ou já está em 
tempo de receber alguma eta-
pa do esquema vacinal, pro-
cure a sala de vacinação mais 
próxima para atualizar o car-
tão de vacinas, de acordo com 
a faixa etária”.

Na Paraíba, mais de 1,5 mi-
lhão de pessoas não tomaram 
a primeira dose de reforço. De 
acordo com a secretária de saú-
de, “vamos realizar no sábado, 
dia 26 de novembro, um dia de 

mobilização, nas mais de mil 
salas de vacina em toda a Pa-
raíba. O Dia D é para atender 
a população que, por algum 
motivo, não pode comparecer 
durante a semana para tomar 
a sua dose de proteção contra 
o vírus.”

Segundo a nota divulgada 
pela SES-PB, apesar do valor 
total de casos em 2022 ainda 
ser inferior aos anos anterio-
res, observa-se uma alta na va-
riação de casos confirmados 
no mês de novembro. No pe-
ríodo de maio a junho, no qual 
ocorreu maior variação de ca-
sos no estado, ocorreu também 
uma maior variação de óbitos, 
que subiram de sete para 40 em 
um mês.

De acordo com Renata Nó-
brega, apesar de ser recomen-
dado para toda a população, 
o uso de máscara é especial-

mente importante para pes-
soas com fatores de risco, como 
imunossuprimidos, idosos, 
gestantes e pessoas com múl-
tiplas comorbidades. 

Em caso de sintomas — 
como febre, tosse, cansaço, per-
da de olfato — ou de contato 
com pacientes positivados, re-
comenda-se a testagem para 
diagnóstico e isolamento dos 
casos confirmados. Os testes 
ajudam, também, na identi-
ficação e na realização do se-
quenciamento genético das 
variantes em circulação. O 
período de isolamento pode 
variar de cinco a 10 dias, de 
acordo com orientação médi-
ca, dependendo da data de iní-
cio dos sintomas e do resulta-
do do teste para SARSCoV-2, 
que deve ser realizado a par-
tir do quinto dia completo do 
início dos sintomas.

As instituições públicas 
de ensino superior na Paraí-
ba reforçaram as medidas 
de prevenção à Covid-19. A 
Comissão de Biossegurança 
Institucional (CBI) da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) emitiu, na noite 
da terça-feira, ofício junto 
aos alunos, professores, fun-
cionários e colaboradores 
das empresas terceirizadas 
para reforçar a recomenda-
ção para o uso de máscaras 
nos ambientes fechados, a 
frequência na higienização 
das mãos com água e sabão 
ou com álcool antisséptico 
70%, isolamento de casos sus-
peitos e confirmados de Co-
vid-19, além da atualização 

do esquema de vacinação.
Conforme a nota, tais ati-

tudes são importantes para 
saúde de todos, consideran-
do o aumento do número de 
casos da doença notificados 
nas últimas semanas.

UEPB
Já o Comitê de Contin-

gência e Crise Covid-19 e a 
gestão da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) pu-
blicou uma nota informativa 
sobre o uso de máscaras no 
ambiente institucional, na úl-
tima segunda-feira. Segundo 
o comunicado, em conformi-
dade com a Nota Informativa 
17/2022 da Secretaria de Saú-
de do Estado da Paraíba, en-

tre as semanas epidemioló-
gicas (SE) 42 e 45 de 2022 e o 
posicionamento da Socieda-
de Brasileira de Infectologia, 
é recomendada, fortemen-
te, a continuidade na utiliza-
ção de máscaras como me-
dida de proteção individual 
para indivíduos sintomáti-
cos, com sintomas gripais, 
ou pessoas que estejam po-
tencialmente em contato com 
transmissores, como profis-
sionais da saúde, servidores 
com serviço de atendimen-
to ao público e familiares de 
pessoas sintomáticas.

A normativa recomenda, 
ainda, a manutenção no uso 
de máscaras para imunos-
suprimidos e não vacinados 

contra Covid-19 ou pessoas 
que não tenham recebido as 
quatro doses de vacina. O Co-
mitê também reforça a neces-
sidade de esquema vacinal 
completo, bem como a lava-
gem das mãos com sabão e o 
uso de álcool 70%, para que 
possamos ter segurança no 
retorno presencial das ativi-
dades acadêmicas da UEPB.

 
UFCG

Desde julho deste ano, o 
uso de máscara de proteção 
facial é obrigatório nas de-
pendências da  Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG). A decisão foi toma-
da pelo Colegiado Pleno do 
Conselho Universitário, em 

consonância com a orientação 
do Comitê de Crise Covid-19 
da instituição, e vale para to-
dos os campi.

IFPB
O Comitê do IFPB respon-

sável pelo enfrentamento da 
disseminação e combate à 
Covid-19 decidiu, por una-
nimidade, recomendar o uso 
de máscaras em ambientes 
fechados do Instituto Fede-
ral da Paraíba, em reunião 
realizada na quinta-feira da 
semana, por meio de video-
conferência.

A medida deverá ser ob-
servada por: servidores, 
agentes terceirizados, dis-
centes e visitantes a partir da 

Universidades paraibanas reforçam medidas de prevenção

O município de Campina 
Grande voltou a recomendar o 
uso de máscaras em espaços fe-
chados e ambientes hospitala-
res como forma de prevenir a 
Covid-19. A recomendação foi 
feita, ontem, pela Secretaria de 
Saúde, considerando o aumen-
to dos casos registrados na cida-
de nos últimos dias. 

De acordo com a Secretaria 
de Saúde estão sendo registra-
dos 20 casos por dia. A média 
era de três. Além dessa medida, 
o órgão está solicitando que as 
pessoas adotem também o dis-
tanciamento, sempre que pos-

sível, e voltem a ter os cuidados 
devidos com a lavagem e higie-
nização das mãos. “Nesse mo-
mento temos que ter tranquili-
dade e prudência. ”, declarou o 
diretor de Vigilância em Saúde, 
Miguel Dantas.

A Secretaria de Saúde tam-
bém anunciou a ampliação da 
vacinação contra a Covid-19 
para crianças de seis meses 
de vida até dois anos de ida-
de com comorbidades. Com 
a baixa procura, a pasta de-
cidiu realizar a vacinação em 
domicílio, por meio do servi-
ço do Carro da Vacina. Os pais 
ou responsáveis podem fazer 
o agendamento pelo telefone 
(83) 3310-6335.

“Estamos assistindo a uma 
crescente de casos de Covid-19 
e a forma mais eficaz de pre-
venção é a vacinação. Concla-
mamos a população a tomar 
suas vacinas e fecharem seus 
esquemas vacinais”, disse o se-
cretário de Saúde, médico Gil-
ney Porto.

É necessário apresentar o 
documento oficial de identifi-
cação pessoal dos filhos e do 
responsável e também laudo 
médico que comprove a co-
morbidade. O esquema vacinal 
primário do imunizante para 
crianças menores de seis meses 
a dois anos é de três doses, com 
o primeiro intervalo (entre D1 e 
D2) de quatro semanas. Já para a 

aplicação da terceira dose (D3) é 
necessário esperar oito semanas 
após a segunda dose.

O órgão informou que as 
unidades de saúde da cidade 
estão abastecidas com testes 
rápidos para atender a procu-
ra da população. Caso haja sus-
peita da doença, os campinen-
ses devem procurar o Hospital 
Pedro I, Hospital Dr. Edgley, 
as duas Unidades de Pronto 
Atendimento, nos bairro do Di-
namérica e Alto Branco, a Poli-
clínica das Malvinas, além dos 
centros de saúde. As grávidas 
devem procurar a maternidade 
do Isea. O Hospital da Criança 
e do Adolescente também está 
realizando o teste.

Campina Grande quer ampliar vacinação
Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

No aeroporto, uso de máscara divide opiniões
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Apesar do Aeroporto In-
ternacional de João Pessoa 
Castro Pinto ser um local de 
grande fluxo de passagei-
ros de diferentes Estados, a 
maioria dos visitantes não 
estavam utilizando másca-
ra de proteção na manhã de 
ontem. 

A administração do ae-
roporto informou que se-
gue as recomendações sani-
tárias, porém só vai solicitar 
o uso obrigatório de máscara 
mediante decreto. Ela acres-
centou ainda que continuou 
desinfetando os ambientes, 
sendo possível encontrar to-
tens de álcool em diversos 
pontos do local.

Moradores de Maringa, 
no Paraná, Christina Casti-
lho e o esposo Waldir Pereira 
vieram conhecer a Paraíba. 
Eles passaram uma sema-
na em João Pessoa. Apesar 
de virem de outra região do 

país, não sentiram neces-
sidade de utilizar máscara 
porque já tomaram as qua-
tro doses da vacina e con-
tinuam os cuidados com a 
imunidade. “Eu observei 
que a maioria das pessoas 
em João Pessoa não utiliza 
máscara, então não vimos 
necessidade. Mas se houver 
um novo pico da doença vou 
voltar a utilizar sim”, afir-
mou Castilho.

Clara Carvalho, 24 anos, 
viajou a São Paulo para co-
nhecer a cidade. Ela apresen-
tou sintomas gripais no dia 
28 de outubro, mas testou 
negativo para Covid-19. Des-
de então redobrou os cuida-
dos, utilizando máscara e 
álcool em gel. “Desde que 
eu soube que os casos de co-
vid-19 estavam aumentando 
redobrar os cuidados para 
não atrapalhar minha via-
gem. Acho que todo mundo 
deve se proteger para evitar 
a transmissibilidade dessa 
nova onda”, declarou.

Passageiros se dividem 
sobre uso da proteção
Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Orientação
UFPB, UEPB, UFCG 

e IFPB recomendam 
que as comunidades 
acadêmicas façam 

uso de máscaras em 
ambientes fechados

entrada e durante toda a per-
manência nas dependências 
das unidades do Instituto Fe-
deral da Paraíba.
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Alunos e docentes apontam manobra do reitor Valdiney Veloso para esvaziar a participação acadêmica nas decisões

Acesso às reuniões são restritas
consuni da ufpb

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

A comunidade acadêmica 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) teve sua parti-
cipação restrita na reunião do 
Conselho Comunitário (Con-
suni) realizada na manhã de 
ontem. Diante disso, estudan-
tes, professores e servidores fi-
zeram um protesto em frente 
à reitoria, onde fica a Sala do 
Órgão Deliberativo do Ensino 
Superior (SODS) e aconteceu a 
reunião do conselho. 

O que ocorreu é que a Reito-
ria da UFPB divulgou portaria 
nº 357, publicada em 10 de no-
vembro de 2022 e assinada pe-
plo reitor Valdiney Veloso Gou-
veia, em que define regras para 
realização da reunião presen-
cial, limitando a quantidade de 
pessoas no espaço. 

Os manifestantes alega-
ram que o período de inscri-
ção, além de curto, foi em meio 
a um feriado, e que isto foi fei-
to intencionalmente, prejudi-
cando o número de inscrições. 

Durante o protesto os es-
tudantes se posicionaram 
em frente à Reitoria, erguen-
do uma faixa vermelha, com a 
mensagem escrita: “Conselhos, 
destituam o interventor. Fora, 
Valdiney!”. 

O professor de Biologia, 
Márcio Silva, foi um dos par-
ticipantes da mobilização. Ela 
informou que a intenção dessa 
restrição foi impedir que se co-
loque em pauta o dossiê elabo-
rado pelo Comitê de Mobiliza-
ção pela Autonomia e Contra a 
Intervenção da UFPB, no qual é 
tratada as supostas irregulari-
dades cometidas pela Reitoria 
da Universidade. 

“Há mais de um ano o dos-
siê foi protocolado para os con-
selhos analisarem e avaliarem, 

então qualquer processo que 
seja protocolado aqui preci-
sa passar pelos conselhos. No 
entanto, foi encaminhado de 
forma irregular para o MEC 
(Ministério da Educação e Cul-
tura), ou seja, um dossiê que re-
clama de uma irregularidade, 
de uma intervenção, é manda-
do para quem causou a inter-
venção, o que tira a possibili-
dade dos conselhos discutirem 
qualquer questão dentro da 
universidade, como aconteceu 
em outros casos”, explicou.

Além disso, ele afirmou que 
a reivindicação também é pelo 
retorno da autonomia da Uni-
versidade que, segundo ele, 
foi perdida há dois anos com a 
escolha do reitor menos vota-
do na consulta da comunida-
de acadêmica. “Foi escolhido 
como reitor o menos votado na 
consulta da comunidade uni-
versitária, uma pessoa que se-
quer foi votada nos conselhos 
superiores que são responsá-
veis por criar a lista tríplice, 
então, para gente é um grande 
ataque à comunidade universi-
tária”, ressaltou.

O professor Márcio acres-
centou que na reunião do Con-
suni, ontem, ocorreram dis-
cussões sobre a portaria que 
impede o acesso de estudan-
tes e docentes e sobre o dossiê 
da intervenção. Com relação 
ao dossiê, a proposta é marcar 
uma reunião para discuti-lo. 
Além disso, ele afirmou que 
o comitê está se organizando 
para realizar novo ato no pró-
ximo Consuni que ainda será 
agendado.

Para Odara Moraes, 20, estu-
dante do quarto período de Psi-
cologia, os universitários, assim 
como toda comunidade acadê-
mica, estão vivendo um “esta-
do de exceção”. “Desde 2020, a 
gente se encontra em um estado 

n 

Reitoria da 
UFPB elaborou 
portaria em 
que define 
regras para 
realização 
da reunião 
presencial, 
limitando a 
quantidade 
de pessoas 
durante a 
reunião do 
Consuni

com restrição de direitos, com 
perseguição ao movimento es-
tudantil, às entidades represen-
tativas dentro da UFPB, o que 
tem dificultado a permanên-
cia dos estudantes”, desabafou.

“É importante que não só os 
estudantes, mas toda comuni-
dade acadêmica se organize e 
lute pela autonomia da univer-
sidade, pela garantia de uma 
universidade pública que se 
construa para todos com uma 
permanência segura”, frisou. 

A estudante do quinto pe-
ríodo de História, Andreza Gue-
des, afirmou: “A gente tenta, 
toda vez, pautar nas reuniões 
do Consuni, que devem aconte-
cer mensalmente, o dossiê onde 
estão discriminados os atos an-
tidemocráticos cometidos pela 
Reitoria, além disso, veio essa 
portaria que restringe o acesso 
dos estudantes à reunião, sendo 
que o Consuni deve ser aberto a 
estudantes e professores, e não 

só aos conselheiros e organiza-
dores”, lamentou. 

O documento
O dossiê elaborado pelo Co-

mitê de Mobilização pela Auto-
nomia e contra a Intervenção na 
UFPB, em 25 de agosto de 2021, 
possui 36 páginas e está dividi-
do em cinco eixos que abordam 
vários aspectos da vida acadê-
mia que seriam desrespeitados 
pela Reitoria da UFPB. É possí-
vel acessá-lo por meio do Insta-
gram @comiteautonomiaufpb, 
onde existe um link que dá aces-
so ao documento na íntegra. 

Portaria 
De acordo com a portaria 

nº 357, que define as regras 
para realização das reuniões 
presenciais, foi considerada 
as condições de segurança 
para os presentes, após atos 
de agressões físicas e depre-
dação do patrimônio público, 

ocorridos na reunião ordinária 
do dia 30 de setembro de 2022 
na sala SODS. 

Diante disso, o documen-
to estabelece a quantidade de 
participantes, sendo 24 cadei-
ras destinadas ao público em 
geral, mediante apresentação 
de documento oficial com foto, 
sendo selecionados por meio de 
inscrição e, em seguida, sorteio. 

Além disso, é proibida a en-
trada de pessoas com bolsas ou 
mochilas, bandeiras, instru-
mentos sonoros e que perma-
neçam em pé no recinto. Ainda 
consta que as reuniões do Con-
suni devem ser filmadas pela 
TV UFPB com canais de trans-
missão a serem divulgados.  

A reportagem tentou conta-
to com o reitor Valdiney Veloso 
Gouveia e também com a asses-
soria de comunicação da UFPB 
para repercutir a restrição de 
acesso à reunião do Consuni, 
assim como ao dossiê e também 

sobre o protesto realizado pelos 
docentes e estudantes, porém, 
não obteve um posicionamento 
até o fechamento desta edição. 

Dossiê
Comitê de Mobilização 

pela Autonomia e 
contra a Intervenção 
na UFPB elaborou um 
dossiê de 36 páginas 

contra a gestão do 
reitor Valdiney Veloso 

Gouveia

Foto: Evandro Pereira 

A estrada de Praia de Cam-
pina, em Rio Tinto, está sendo 
revitalizada com obras de pa-
vimentação que tiveram iní-
cio na última quinta-feira. De 
acordo com a Prefeitura Muni-
cipal de Rio Tinto, são cerca de 
20,83 quilômetros de implan-
tação e pavimentação nas ro-
dovias PB-033 e PB-035, que 
são responsáveis por ligar o 
centro de Rio Tinto à Praia de 
Campina. 

Para a prefeita Magna Ger-
basi, este é um sonho esperado 
que está sendo transformado 
em realidade. “Esse empreen-

dimento trará uma soma de 
benefícios para a nossa cidade. 
Finalmente os rio-tintenses po-
derão se deslocar para o nosso 
litoral com mais tranquilida-
de e acessibilidade”, destacou. 

O orçamento da obra está 
estimado em cerca de R$ 50 
milhões e o novo pavimento 
trará uma série de benefícios à 
população de Rio Tinto, possi-
bilitando uma conexão direta e 
com maior acessibilidade entre 
o centro da cidade e o litoral. 

Segundo o mecânico Jo-
sivaldo Oliveira, morador de 
Praia de Campina, a obra real-
mente aumentará os benefícios 
para quem reside no local. O 
prestador de serviços lembra 

que essa era uma pavimenta-
ção aguardada há cerca de 30 
anos, mas que finalmente saiu 
do papel. 

O diretor de Planejamen-
to do Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba 
(DER-PB), José Arnaldo Lima, 
ressaltou que o objetivo da pa-
vimentação é promover o de-
senvolvimento, “principal-
mente na área do turismo”, 
além de “melhorar a qualida-
de de vida da população local 
através da geração de empre-
go e da distribuição de renda”, 
observou. 

Essa pavimentação da es-
trada de Praia de Campina tem 
sido planejada desde o início 

do ano, há cerca de oito meses, 
quando o projeto executivo co-
meçou a ser elaborado. De lá 
para cá, outros processos acon-
teceram para culminar na exe-
cução da pavimentação, dentre 
eles o tempo para a licitação. 
De acordo com José Arnaldo, a 
expectativa é de que a obra seja 
concluída em um ano.

A gestora do município, 
Magna Gerbasi, agradeceu 
ao governador João Azevêdo 
por esta e outras obras que es-
tão acontecendo em Rio Tinto, 
como as travessias urbanas. O 
orçamento desse projeto que 
envolve a travessia urbana da 
cidade está orçado em R$ 4 
milhões. 

Rio Tinto: obras de pavimentação são iniciadas
rodovias estaduais

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

DER está pavimentando 20,83 quilômetros das rodovias PB-033 e PB-035, ligando o centro de Rio Tinto à Praia de Campina

Foto: Dvulgação/Prefeitura Municipal de Rio Tinto
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) realizou 
de janeiro a outubro des-
te ano 26.487 atendimentos 
presenciais e de forma on-li-
ne para a população.

Desses processos soli-
citados, foram 15.504 emis-
sões e renovações de cre-
denciais para idosos; 2.088 
para pessoas com dificulda-
de de locomoção e 333 para 
pessoa com Transtorno Es-
pectro Autista (TEA). 

Além disso, foram 2.358 
pedidos de defesa de no-
tificações; 6.132 identifica-
ções de condutor e 72 gra-

tuidades para os grupos 
prioritários do transporte 
coletivo.

Para o superintendente 
de Mobilidade Urbana, Ex-
pedito Leite Filho, isso mos-
tra a eficiência e a disponi-
bilidade que o atendimento 
da Semob-JP oferece com o 
objetivo de ajudar o cidadão 
de forma rápida e eficaz. 

O usuário pode ainda 
acessar o site da Prefeitu-
ra de João Pessoa: www.
joaopessoa.pb.gov.br, cli-
cando no Atendimento ao 
Cidadão, onde pode so-
licitar os serviços da Se-
mob-JP.

Semob-JP realiza mais 
de 26 mil atendimentos

presenciais e on-line

Atendimento presencial realizado na sede da Semob-JP

Foto: Secom-JP

Manifestantes estenderam uma faixa na entrada durante o protesto pedindo a saída do reitor da UFPB
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Paraíba

Dupla praticou furtos em apartamentos de luxo e foi localizada com os produtos em uma rodovia de Pernambuco

Ação integrada prende assaltantes
pOLÍCIA CIVIL E prf

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

O juiz Salvador Vasconce-
los determinou, ontem, du-
rante audiência de custódia, 
o recolhimento dos dois ho-
mens apontados como auto-
res de furto qualificado em 
um apartamento localizado 
no bairro do Altiplano, em 
João Pessoa. A dupla, após 
a decretação da prisão pre-
ventiva, foi transferida para 
o Presídio do Roger.

A prisão de Washington 
de Aquino Nascimento, 37 
anos, e Marcelo Carneiro de 
Souza, 23, ocorreu na rodovia 
federal 423, em Garanhuns, 
no Agreste de Pernambuco, 
por agentes da Polícia Rodo-
viária Federal, quando fu-
giam para São Paulo na noite 

de segunda-feira (14), e foram 
transferidos para João Pes-
soa. Durante a abordagem, 
eles chegaram a apresentar 
documentação falsa.

De acordo com o delega-
do João Paulo Amazonas, de 
Crimes contra o Patrimônio 
de João Pessoa, a dupla é sus-
peita de integrar uma facção 
especializada em assaltos em 
condomínios de luxo, na capi-
tal paraibana. Ele disse que, 
sábado passado, três homens 
furtaram objetos de alto valor 
de moradores de um condo-
mínio no Altiplano.

João Paulo Amazonas 
acrescentou que imagens de 
câmeras de segurança foram 
analisadas, sendo que os po-
liciais da DCCPat identifica-
ram o trio, que também inte-
gra um grupo que atua em 

São Paulo.
“Com a identificação dos 

suspeitos e também do veícu-
lo que pertence a uma locado-
ra, mantivemos contatos com 

a Polícia Rodoviária Federal, 
que montou uma operação e 
conseguiu interceptar a dupla 
quando tentava fugir”, disse 
o delegado. Ele disse, ainda, 

que um dos bandidos tentou 
esconder um relógio de gri-
fe pertencente a uma das ví-
timas. 

“Agora vamos em busca 

dos demais integrantes da or-
ganização criminosa”, disse o 
delegado, ao agradecer a co-
laboração da PRF e da Polícia 
Civil de Pernambuco.

n 

A dupla é 
especializada, 
segundo 
a polícia 
paraibana 
em realizar 
furtos em 
apartamentos 
de luxo e 
fugirem para 
São Paulo

Washington e Marcelo (ao lado) fugiram em um veículo de 
locadora, sendo presos quando seguiam para São Paulo
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O guitarrista Antô-
nio Ramos de Oliveira, 
64 anos, morreu nessa 
terça-feira (15) no Hos-
pital Metropolitano em 
Santa Rita, Região Me-
tropolitana de João Pes-
soa. Tony Oliveira, que 
atuava na banda do can-
tor Edson Gomes, so-
freu uma parada cardía-
ca há quase dois meses, 
quando estava no pal-
co se preparando para 
o show do cantor de 
reggae em um clube da 
capital paraibana. 

De acordo com in-
formações do hospital, 
Tony faleceu em decor-
rência do agravamen-
to de uma pneumonia e 
insuficiência renal. Ele 
ficou internado cerca de 
45 dias no Hospital de 
Trauma da capital, sen-
do transferido no dia 9 
deste mês para o Metro-
politano. O caso ocorreu 
no 24 de setembro.

Em uma rede social, 
Edson Gomes lamen-
tou o ocorrido e desta-
cou que Tony era “um 
dos integrantes mais an-
tigos da banda, com sua 
guitarra pulsante e so-
los melódicos, ajudou a 
eternizar grandes suces-
sos do artista”. 

João Gomes expli-
cou que o guitarrista 
teve uma melhora “sig-
nificativa, mas nos últi-
mos dias o seu quadro 
se agravou e ele não re-
sistindo”. 

O sepultamento de 
Tony Oliveira ocorrerá 
amanhã (17), às 15h30, 
na sala de velório 5 do 
cemitério Bosque da 
Paz, em Salvador, onde 
reside seus familiares. 

No palco
Tony Oliveira teve a 

primeira parada cardía-
ca ainda em cima do pal-
co, no show que acon-
teceu no Clube Cabo 
Branco, pessoas que es-
tavam na plateia ajuda-
ram no socorro até a che-
gada do Samu.

Guitarrista 
morre vítima 
de parada 
cardíaca

Após 45 dIAs

O francês Philipe André 
Boucharte foi posto em liber-
dade, através de alvará, na 
audiência de custódia. Ele foi 
preso ao ser flagrado fotogra-
fando partes íntimas de uma 
mulher no interior da Unida-
de de Pronto Atendimento - 
UPA Oceania, no bairro de 
Manaíra, em João Pessoa. A 
audiência aconteceu na ma-
nhã de ontem e logo em se-
guida ele foi liberado.

Segundo consta de infor-
mações da polícia, a vítima 
aguardava atendimento para 
uma amiga, nessa terça-fei-
ra (15), quando foi alertada 
por outras pessoas que esta-
vam no local e presenciaram 
a importunação. Ainda exis-
te a denúncia de que ele teria 
se masturbado na recepção 
da unidade. O francês teve o 
celular apreendido.

Boucharte é francês, mas 
reside em João Pessoa e foi 
levado para a Central de Po-
lícia por agentes da Delega-

cia da Mulher e apresentado 
à delegada Cláudia Germa-
na. Ela informou que no ce-
lular dele foram encontradas 
fotos da vítima e de outras 
pessoas nas mesmas circuns-
tâncias. Ela alertou que se al-
guém foi vítima desse crime, 
procure a Delegacia da Mu-
lher para o registro de bole-
tim de ocorrência.

Francês é liberado na 
audiência de custódia

ImpOrtunAçãO sExuAL

Dois irmãos – Rodrigo 
Jôsemo e Evaldo Fraga - fo-
ram presos por agentes da 
Delegacia de Crimes Contra 
o Patrimônio de João Pessoa 
– DCCPAT, na tarde dessa 
terça-feira (15). Eles são fora-
gidos da Justiça de Pernam-
buco, e estavam escondidos 
no bairro de Mangabeira. Na 
manhã de ontem, eles passa-
ram pela audiência de cus-
todia, tiveram a prisão pre-
ventiva decretada pelo juiz 
Salvador Vasconcelos e fo-
ram transferidos para o Pre-
sídio do Roger.

Segundo o delegado João 
Paulo Amazonas, a prisão 
dos irmãos Fraga aconte-
ceu após denúncia, oriun-
da do estado de Pernambu-
co de que Rodrigo e Evaldo 
eram procurados pela Justi-
ça e estariam escondidos na 
cidade de João Pessoa. Ao 
tomar conhecimento, equi-
pes daquela delegacia ini-

ciaram diligências para lo-
calizar a dupla. 

Ao serem localizados e 
receberem voz de prisão, os 
irmãos Fraga resolveram re-
sistir a abordagem, “mas fo-
ram contidos com o uso da 
força proporcional”, disse o 
delegado.

João Paulo Amazonas in-
formou ainda que ambos 
respondem a processos por 
crimes de homicídios no vi-
zinho estado de Pernambu-
co, e no momento da prisão 
portavam documentos fal-
sos, sendo autuados em fla-
grante delito pela falsidade 
(Art. 304 do CP)., além da re-
sistência (Art. 309 do CP). “É 
importante ressaltar a par-
ceria das polícias da Paraí-
ba com os demais estados, 
com a troca de informações 
na localização de procura-
dos”. Os irmãos Fraga foram 
conduzidos para o Presídio 
do Roger.

Pernambucanos estavam 
escondidos na capital

fOrAgIdOs

n 

Testemunhas 
presenciaram 
o momento 
que Philipe 
André 
fotografava as 
partes íntimas 
de uma 
mulher na 
UPA Oceania

Uma guarnição da Po-
lícia Militar apreendeu, na 
segunda-feira  passada, 
cerca de 200 litros de ga-
solina  que estavam sendo 
conduzidos em um veícu-
lo de passeio. A apreensão 
do combustível na cidade 
de Cabedelo e na ocasião, 
duas pessoas foram presas 
e uma delas já tinha passa-
gem pela polícia pelo mes-
mo crime.

A prisão foi feita por 
uma equipe da Força Tática 
da 6ª Companhia Indepen-
dente da Polícia Militar. Se-
gundo o oficial que coman-
dou a guarnição, essa foi 
apenas mais uma apreen-
são de combustível realiza-
da pela guarnição.

Combustível é conduzido em 
veículo de forma irregular

rECOrrEntE

Uma operação desen-
volvida pela Polícia Militar 
resultou na apreensão de 
uma quantidade de drogas 
e explosivos em uma casa 
no bairro das Malvinas em 
Campina Grande. A ação 
aconteceu na noite de se-
gunda-feira (14) após uma 
perseguição.

Segundo a PM, a ação 
teve início quando um ho-
mem foi visto próximo ao 
Terminal de Integração das 
Malvinas em atitude suspei-

ta. Ao perceber a presença 
dos policiais ele tentou fugir 
e foi perseguido. O suspeito 
entrou em uma casa e con-
seguiu fugir por um terreno. 
No local, foram encontrados 
substância cocaína, frascos 
para uso hospitalar, emba-
lagens e equipamentos como 
balança de precisão.

Além dos materiais usa-
dos para tráfico de drogas, 
os policiais também encon-
traram explosivos. Agentes 
do Grupo de Ações Táticas 

Especiais (Gate) foram acio-
nados para retirar os objetos 
do local em segurança.

Documentos pessoais de 
um homem de 26 anos, que 
já tem passagem pela polí-
cia por crimes como tráfi-
co de drogas e roubo, tam-
bém foram encontrados. A 
polícia acredita que os per-
tences são do suspeito que 
fugiu. Os objetos apreen-
didos serão encaminhados 
para perícia. O suspeito se-
gue foragido.

Operação da PM apreende droga e 
explosivos em Campina Grande

InVEstIgAçãO

Todo material 
localizado no 
terreno, no bairro 
das Malvinas, 
foi levado para a 
Central de Polícia 
e será submetido 
a perícia no IPC
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Os 200 litros estavam dentro do automóvel

No veículo que esta-
va com o combustível, era 
ocupado por dois jovens no 
bairro de Camalaú. O poli-
cial disse que houve a sus-
peita do veículo, principal-
mente após os ocupantes 
avistarem a guarnição e en-
trarem bruscamente numa 

rua do bairro, se iniciando 
a perseguição. 

Nos últimos três meses a 
PM apreendeu somente na 
região de Cabedelo, cerca de 
cinco mil litros de gasolina. 
Toda a condução ilícita do 
combustível é realizada no 
período noturno.
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Idealizado pelo Convention Bureau, evento será realizado em dezembro e objetivo é “vender” o destino Areia

Fantour se insere em eventos turísticos
“1º areia se mostra”

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Localizado no Brejo parai-
bano, o município de Areia 
será sede do 1º Areia se Mos-
tra, uma iniciativa do Conven-
tion Bureau em parceria com 
Associação de Turismo Atura, 
Prefeitura Municipal de Areia 
e o empresariado, que aconte-
cerá nos dias 20 e 21 de dezem-
bro. O evento será uma espé-
cie de fantour, proporcionando 
aos agenciadores uma visita 
técnica a todos os pontos tu-
rísticos de Areia e ao mesmo 
tempo a vivência como turista. 
A programação começa com 
uma apresentação no Teatro 
Minerva, seguida de um co-
quetel. Depois, ao longo do 
dia, acontece a visita técnica 
pela cidade. Por ano, a cidade 
recebe entre 120 mil e 150 mil 
turistas do Nordeste, do Bra-
sil e do mundo.

O evento é voltado para 
agências de viagens, condu-
tores turísticos e guias, e a 
expectativa da organização 
é atrair para o município o 
maior número possível de 
pessoas ligadas ao segmen-
to do turismo. A vice-presi-
dente do Convention Bureau 
de Areia, Adelaide Ribeiro 
Teixeira, afirmou que, como 
o Convention Bureau é uma 
associação que tem a função 
de captar eventos, a intenção 
é que, a partir desta primei-
ra edição, o Areia se Mostra 
passe a fazer parte do calen-
dário de eventos do setor na 
cidade. “O objetivo é vender o 
município de Areia e mostrar 

Igrejas e casario históricos são alguns dos vários atrativos do município de Areia; idealizadores dizem que evento vai mostrar potencial turístico

nosso potencial turístico”, en-
fatizou ela, que é proprietária 
do Engenho de Turismo e Ca-
chaça Elite. 

“Vejo o turismo de Areia 
crescente, porque hoje existem 
essas duas associações lutan-
do juntas para melhorar. Areia 
hoje se prepara cada vez mais 
para esse mercado competitivo 
que é o turismo, com um fluxo 

de turistas que, a cada ano, au-
menta mais. O clima, os casa-
rios, as paisagens e a Rota dos 
Engenhos têm sido pontos for-
tes do nosso turismo”, avaliou. 

Ela observa que o Areia 
se Mostra quer divulgar, em 
primeiro lugar, a terra, a his-
tória e, além disso, a intenção 
é mostrar aos agenciadores a 
pousada rural, o pequeno res-

taurante, o artesanato, além 
de incentivar pequenos em-
presários que precisam de 
apoio. A ideia é ainda mostrar 
a importância da contratação 
do guia pelo turista. “Muitas 
vezes, o turista visita a cidade 
sem o guia e sai decepciona-
do, porque não teve as devi-
das orientações. Vale salientar 
que hoje somos a capital parai-

bana da cachaça e a segunda 
maior produtora de cachaça 
do Brasil”, enfatizou.

Além do clima ameno e 
excelente culinária regional, 
Areia possui pontos turísti-
cos atraentes como o Casarão 
José Rufino, primeira senza-
la urbana da Paraíba e a úni-
ca existente; Casa Pedro Amé-
rico, casa onde viveu o pintor; 

Teatro Minerva, primeiro tea-
tro da Paraíba; Igreja do Ro-
sário dos Pretos, construída 
pelos escravos que, na épo-
ca, eram proibidos de assistir 
à missa na Igreja dos Pobres; 
Museu da Rapadura, primei-
ro engenho de Areia; Primeira 
Casa de Engenho, e o Museu 
Regional de Areia, conhecido 
como M.U.R.A. 
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Fundada em 18 de maio 
de 1846, Areia possui um 
conjunto histórico e urba-
nístico que, por sua impor-
tância, foi tombado em 2006. 
Para o tombamento, o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) 
baseou-se no valor históri-
co, urbanístico e paisagístico 
atribuído ao conjunto e pela 
ativa participação da cidade 
nas revoluções ocorridas no 
século 19. Também foi desta-
cado o valor da cidade como 
remanescente arquitetônico 
dos séculos 18 e 19 e da pai-
sagem natural que a circun-
da. Na área tombada existem 
cerca de 420 imóveis, de acor-
do com informações da Pre-
feitura da cidade.

Areia está situada na me-
sorregião do Agreste e na 

microrregião do Brejo parai-
bano, no topo da Serra da Bor-
borema, a 618 metros de alti-
tude em relação ao nível do 
mar. Em 2021, a população es-
timada era de 22.493 pessoas, 
segundo o IBGE. 

A bela paisagem natural 
é valorizada pelas ruas que 
acompanham a topografia aci-
dentada do terreno, possibili-
tando vários pontos de obser-
vação nas encostas da serra. 
Em Areia, nasceram o pin-
tor Pedro Américo e o escri-
tor José Américo de Almeida. 
No Museu de Pedro Américo 
estão inúmeras réplicas dos 
quadros do mais célebre cida-
dão areiense – entre elas uma 
réplica da famosa obra O Gri-
to do Ipiranga, encomendada 
por Dom Pedro II. Por mui-
to tempo, a cidade foi consi-

derada como terra da cultu-
ra. Entre os filhos ilustres, está 
também Álvaro Machado, 
fundador do Jornal A União. 

No processo de povoa-
mento do interior da Paraí-
ba, Areia se originou de um 
ponto estratégico de parada 
e abrigo aos tropeiros que vi-
nham do Sertão em direção 
ao Litoral para a comerciali-
zação dos seus produtos. 

A partir do final do sé-
culo 17 e início do século 18, 
surgiu o povoado Sertão do 
Bruxaxá - terra onde canta 
a cigarra. Bruxaxás eram os 
índios que primitivamen-
te habitavam a região. Esse 
movimento foi atraindo ha-
bitantes e, em pouco tempo, a 
povoação cresceu e passou a 
ser chamada Brejo de Areia, 
em 1813. Somente em 1846 

Bruxaxás foram os primeiros habitantes
n 

Conjunto 
histórico foi 
tombado pelo 
Iphan em 
2006, sendo 
destacado o 
remanescente 
arquitetônico 
dos séculos 
18 e 19

foi elevada à condição de ci-
dade e sede municipal com 
o nome de Areia. Conforme 
informações da Prefeitura, a 
cidade é lembrada também 
pela participação de seus ha-
bitantes em movimentos po-
líticos do século 19.

Curiosidades

- Segunda cidade do Brasil a decretar a abolição da escravatura antes mesmo da lei ser assi-
nada pela Princesa Isabel.
- Primeira cidade da Paraíba a usar o jornal impresso.
- Concorreu à capital da cultura em 2009.
- Possui 117 engenhos.
- Primeiro Teatro da Paraíba – Teatro Minerva – antigo Recreio Dramático.
- Possui uma Banda Filarmônica Centenária. 
- A Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Areia é a mais antiga da Diocese de Guarabira, 
criada em 29 de junho de 1813.
- É terra do grupo de tradições folclóricas ‘Moenda’, um dos mais antigos grupos culturais da 
cidade, criado em 1979, com destaques nacionais e internacionais, ainda ativo na cidade.
- Destaca-se em Areia o Grupo Cênico Recreio Dramático, grupo que já apresentou e ganhou 
prêmios por toda a Paraíba.
- Elson da Cunha Lima Filho foi o primeiro prefeito reeleito da história de Areia.
- A Rádio Comunitária Areia FM foi a primeira emissora comunitária da Paraíba a ter o seu 
projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. A rádio pertence à Associação Artística e Cultural de Areia, criada em 14.05.1997.

Fonte: https://areia.pb.gov.br/historia/

Duzentos e cinco pro-
dutos com data de valida-
de vencida foram apreen-
didos num supermercado 
de Patos, Sertão da Paraí-
ba, durante uma fiscaliza-
ção realizada na manhã de 
ontem pela Secretaria Mu-
nicipal  de Defesa do Con-
sumidor. De acordo com o 
secretário do Procon, Íta-
lo Torres, os produtos fo-
ram encontrados em um 
supermercado localizado 
no bairro do São Sebastião, 
zona leste da cidade.

“Além de estarem ven-
cidos, também encontra-
mos produtos violados e 
impróprios para o consu-
mo humano e animal. Em 
caso de ingestão pelos con-
sumidores, poderiam tra-
zer riscos para a saúde”, ex-
plicou Ítalo Torres.

Foram apreendidos re-

frigerantes, cervejas, iogur-
tes, biscoitos, pó para fazer 
café, farinha de mandioca, 
feijão, arroz, bolacha pre-
ta, petiscos para cachor-
ro, dentre outros produtos.

Ítalo disse ainda que o 
supermercado foi autuado 
e os produtos recolhidos 
para dar o destino correto. 
A Vigilância Sanitária foi 
chamada para realizar vis-
toria no local, em razão de 
condições insalubres.

Ainda de acordo com o 
secretário do Procon, essas 
ações de fiscalização são 
corriqueiras, a fim de im-
pedir que o consumidor 
venha adquirir produtos 
e serviços impróprios. Os 
estabelecimentos autua-
dos estão sujeitos às penali-
dades previstas na legisla-
ção, a exemplo da aplicação 
de multas e, dependendo 
da gravidade da situação, 
ter as atividades suspensas 
temporariamente. 

Patos: Procon apreende 
mais de 200 produtos

validade vencida

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Diversos produtos são apreendidos para descarte
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história
da Câmara de 
João Pessoa

Literatura

Obra resgata

Hoje, no Centro Histórico da 
capital paraibana, jornalista 
Edmilson Lucena lança o livro 
‘CMJP 75 Anos – Liberdade, 
Transparência, Democracia’

Edição tem foco nas principais realizações da casa legislativa, 
na história do patrono Napoleão Laureano, e em assuntos 
como a sub-representação da Mulher na Câmara Municipal
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

No dia 13 de novembro de 1947, o Jornal A União 
anunciava com toda a pompa e mesóclise: “Reali-
zar-se-á amanhã (dia 14), às 15 horas, no edifício 
onde funcionou a Junta de Conciliação e Julgamen-
to, sob a presidência do Dr. Manoel Simplicio Pai-
va, Juiz de Direito da 1ª vara, a primeira reunião da 
Câmara Municipal desta cidade, na qual os verea-
dores prestarão compromisso, seguindo-se a eleição 
da Mesa”. É a partir deste ponto que se desenrola a 
narrativa do livro CMJP 75 Anos – Liberdade, Trans-
parência, Democracia (Editora A União, 276 páginas), 
do jornalista Edmilson Lucena. 

Depois de ser suprimida durante a ditadura var-
guista, a Constituição promulgada em 1946 com a 
queda do Estado Novo restabeleceu um período de 
democratização do estado brasileiro e da criação da 
Câmara Municipal de João Pessoa, no ano seguin-
te. No pavimento térreo do edifício da Sociedade de 
Medicina era dado início a história revelada agora 
em detalhes na obra gratuita que será lançada hoje, 
às 16h, no Hotel Globo, no Centro Histórico da capi-
tal paraibana. Com foco nas principais realizações 
da casa legislativa, na história do patrono Napoleão 
Laureano e a sub-representação feminina na Câma-
ra, além de assuntos polêmicos como a cassação de 
Antonio Augusto Arroxelas.

Tendo início com a primeira legislatura que con-
tava com nomes Cabral Batista (UDN), Napoleão 
Laureano (UDN), Damasio Franca (UDN), Janson 
Guedes (PSD), José Clementino de Oliveira Júnior 
(PSB), entre outros, a obra retrata o périplo pelo qual 
passou o presidente da CMJP Napoleão Laureano 
em sua campanha nacional e internacional para a 
construção do hospital de câncer na capital paraiba-
na. Ele não chegou a ver o sonho ser realizado, mas 
deixou em testamento como a fundação que hoje 
administra a unidade de saúde deveria proceder. 
“A esposa de Getúlio Vargas, a primeira-dama do 
país, proporcionou a Napoleão Laureano a primeira 
quimioterapia do país. Ela comprou o equipamento 
que veio direto da Inglaterra. Vieram também duas 
ampolas, das quais ele só teve tempo de tomar uma, 
coitado. A segunda foi dada ao padre que deu a ex-
trema unção a ele, que também estava com câncer”, 
conta Edmilson Lucena, que é servidor da Câmara 
há 40 anos e já trabalhou nos principais veículos de 
comunicação da Paraíba e do Brasil.

Entre as iniciativas da Câmara que estão descritas 
na obra estão algumas mais reconhecíveis pelos pa-
raibanos, como a interferência que os vereadores fize-
ram ao então governador Ernani Sátyro para a cons-
trução do Estádio Almeidão. “O governador disse que 
era um investimento muito alto e que o estado não te-
ria condições de realizar a obra”, diz Lucena. Mas a 
pressão dos políticos locais e da imprensa desportista 
obrigou o gestor a mudar de ideia. Em resposta, Erna-
ni Sátyro decidiu construir dois estádios, um em João 
Pessoa e outro em Campina Grande, o Amigão. O po-
lítico de Patos é também autor de uma ruidosa intro-
missão do executivo na CMJP, que em 1972 havia es-
colhido o vereador José Caldas para a presidência da 
casa. “Quando anunciaram ao governador, ele disse: 
‘Não, o candidato do nosso grupo é Carlos Manguei-
ra’. Aí foi um esfriamento de ânimos e, sob protestos 
da oposição, elegeram Carlos Mangueira, que estava 
com discurso pronto para tomar posse apenas como 
vereador”, lembra o autor.

Mas, por vezes, em sua história, o próprio cole-
giado de vereadores é quem sabota um de seus re-
presentantes, como aconteceu com Antonio Augus-
to Arroxelas. Com visões mais progressistas e em 
defesa da democracia, os políticos da Casa de Napo-
leão Laureano resolveram cassar o mandato do ve-
reador em 1964, tão logo foi estabelecida a ditadura 
civil-militar. Como prova de lealdade, os parlamen-
tares de João Pessoa ofereceram a cabeça de Arroxe-
las como prêmio ao regime de exceção. “Por incrível 
que pareça, não foi nem um pedido ou ordem dos 
militares. Foi uma decisão da Câmara para agradar 
os militares”, contextualiza o escritor.

Panorama amplo
A trajetória da representação feminina é conta-

da a partir da primeira mulher a assumir a CMJP, 
apenas em 1973. A parlamentar conservadora Ofé-
lia Gondim, que era advogada e professora, teve o 
mandato marcado pela defesa da educação e por ela 
ter se recusado a conceder a Pelé o título de cidadão 
pessoense por não ver uma ação direta do futebolis-
ta para a cidade, o que revoltou os de-
mais parlamentares. Mas foram 
tão poucos nomes femininos 
eleitos até hoje que é possível 
citar todos os 14: Magdale-
na Alves, Sônia Germano, 
Creusa Pires, Nadja Pali-
tot, Paula Frassinete, San-
dra Marrocos, Eliza Vir-
gínia e as suplentes Vera 
Lucena, Helena Holan-
da, Fabíola Rezende, Re-
beca Sodré e Cris Furta-
do. “Eu as considero muito 
mais representativas que 
os homens. Elas defendem 
com muita intensidade as cau-
sas que elas abraçam”, compara 
o escritor.

De forma geral, 
CMJP 75 Anos 
– Liberdade, 

Transparência, Democracia oferece um panorama 
amplo através do qual é possível perceber uma 
drástica mudança na estrutura e na importância 
que a CMJP foi sofrendo ao longo desse período. 
De um tempo quando não havia oferta de salários 
ou quaisquer benefício como assessores ou mesmo 
gabinetes para os políticos, o livro ilustra detalhes 
curiosos difíceis de conceber na atualidade, como 
quando os vereadores de João Pessoa chegavam 
a fazer filas para terem seus requerimentos dati-
lografados pelo único funcionário com essa res-
ponsabilidade. Todos esses acontecimentos estão 
referenciados com os fatos mais importantes da 
década, localizando o leitor com uma perspectiva 
do que acontecia no país naquela época, a exemplo 
do suicídio de Getúlio Vargas, ascensão de Jusce-
lino Kubstcheck, eleição e renúncia de Jânio Qua-
dros, posse e exílio de João Goulart, o golpe mili-
tar de 1964, e assim por diante.

Segundo Edmilson Lucena, esta não é uma obra 
oficial ou institucional da Câmara Municipal. Ape-
sar do vínculo que o profissional possui com a casa 

legislativa, esta é uma iniciativa individual do jor-
nalista. A capa do livro é uma criação de 

Thiago Martins, com fotos de Olenildo 
Nascimento e tem orelha escrita pelo 

jornalista Suetoni Souto Maior. Todos 
eles igualmente servidores da Câma-
ra de João Pessoa. A pesquisa por ele 
realizada inclui desde depoimentos 
e entrevistas de vereadores a bus-
cas em acervos da Casa, nos jor-
nais impressos, como A União, 
Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano (IHGP), Academia Pa-

raibana de Letras (APL), Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj), em Per-

nambuco, e Fundação Casa de 
José Américo (FCJA).
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Artigo

Se as primeiras e decisivas lições 
que aprendi de Teoria da Literatu-
ra me chegaram pelas mãos firmes 
e competentes da professora Eliza-
beth Marinheiro, a docência da Lín-
gua Portuguesa, em tonalidade ins-
piradora e absolutamente superior, 
emergiu da pedagogia inesquecí-
vel da mestra Josefa Dorziat Quirino 
Barbosa, ou simples e afetuosamen-
te Dona Dorziat, como aprendemos 
a tratá-la no convívio, que, ancora-
do, inicialmente, no porto seguro da 
sala de aula, depois, irradiou-se para 
outras geografias e territorialidades, 
nas quais a mestra campinense sem-
pre imprimiu o brilho da sua singu-
lar e cativante personalidade.

Esculpir, de corpo inteiro, o perfil 
da incomum professora Josefa Dor-
ziat Quirino Barbosa é tarefa de pron-
to incompatibilizada com os limites 
exíguos de uma matéria rigorosa-
mente jornalística, na qual a vertica-
lidade doutrinária não pode ser atin-
gida, daí que o que aqui fica esboçado 
é apenas o rastro diminuto de um tes-
temunho de quem teve o privilégio 
de ter sido aluno, no roteiro epistemo-
lógico engendrado pelo curso de Le-
tras, de tão ilustre professora. O ano 
era mil novecentos e oitenta e cinco. 
O espaço era o amplo e aprazível ca-
sarão de Anita Cabral, localizado nas 
margens do Açude Velho, onde dei 
os prolegumenares passos na sea-
ra do profuso e desbordante univer-
so das letras, no qual, desfronteiriza-
damente, as linguagens espraiam-se 
nas mais numerosas e multiplicadas 
direções. Foi nessa ambiência mági-
ca e desafiadora, em cujo estuário nos 
expusemos ao contato com o ampli-
ficado horizonte do conhecimento, 
que conheci a professora Josefa Dor-
ziat Quirino Barbosa.

Sensível e acolhedora no trato com o 
outro, a pedagogia da grande professo-
ra campinense era cercada de virtudes 
por todos os ângulos que a apreciásse-
mos. Pontualíssima, a mestra Dorziat 
sempre chegava antes do horário de a 
aula se iniciar; e nunca saía, sem que a 
cronologia exata da aula tivesse sido 
cumprida em sua irrasurável integrali-
dade. Pelo contrário, frequentemente se 

prolongava em suas magistrais exposi-
ções gramaticais, somente sendo oblite-
rada pelos recorrentes apitos da buzina 
do carro de seu Lourival, o esposo da 
digníssima mestra. Assim procedendo, 
a mestra Dorziat nos ministrava altas 
lições de profissionalismo, dando-nos 
uma clara e inequívoca demonstração 
de que o ofício de ensinar é uma rea-
lidade sobremaneira séria, para o qual 
ela havia sido genuinamente vocacio-
nada, o que se poderia atestar no ful-
gurante brilho que emoldurava a face 
da emblemática mestra em suas mo-
vências na sala de aula.

Com impecável didática, a mestra 
Dorziat encantava, sobretudo, pelo 
impressionantemente seguro domí-
nio que ela exibia acerca dos vãos e 
desvãos comportados pela Gramáti-
ca da Língua Portuguesa, em suas di-
versificadas dimensões constitutivas. 
Com bandeiriana e imensa simplici-
dade, como se tudo brotasse de uma 
fonte de onde fluía a mais cristalina e 
saborosa água do saber, Dona Dorziat 
dissecava os mais variados assuntos 
da doutrina gramatical, viesse ele da 
Fonologia, da Morfologia, da Sintaxe, 
da Semântica, da Estilística; e, tudo 
sob os auspícios, diria Luiz Vaz de Ca-
mões, de “um saber de experiências 
feito”, próprio de quem, aquinhoada 
por Deus com inteligência luminosa 
e superior, começou, muito cedo, a fa-
zer dos livros a sua companhia per-
manente e inseparável.

Com Afrânio Coutinho, insigne 
nome da crítica literária brasileira, 
Dona Dorziat certamente aprendeu 
que é nos livros que o conhecimen-
to faz a sua privilegiada morada. A 
esse propósito lembro-me de ter ouvi-
do do professor Moaci Alves Carnei-
ro, outro paradigmático conhecedor 
da “Inculta e Bela Flor do Lácio”, que, 
poucas pessoas havia, no ambiente 
acadêmico, que tivesse um conheci-
mento tão profundo sobre a Língua 
Portuguesa, quanto a professora Jo-
sefa Dorziat Quirino Barbosa.

Portadora de competência técni-
ca incomparável na difícil e fascinan-
te tarefa de deslindar os esplendores 
da Língua Portuguesa, o que sabia fa-
zer de maneira cativante, Dona Dorziat 

pontificava, sobretudo, como uma pro-
fessora atenta à realidade concreta ma-
nifestada pelos seus alunos, notada-
mente, por aqueles que exibiam mais 
dificuldade no ato-processo de aquisi-
ção da aprendizagem.

Nesse particular, mais de uma 
vez, vi a exímia mestra se dispor a 
ministrar aulas em horários alter-
nativos, para os alunos, nos quais 
ela detectava tais problemas, no en-
frentamento dos conteúdos que ela 
lecionava. Eis-nos diante de uma 
pedagogia amorosa e timbrada, su-
perlativamente, com as cores de um 
ser-fazer verdadeiramente humanis-
ta. Aqui, víamos avultar o peso e a le-
veza de uma intelectual que era do-
tada de muito saber, mas que, sem 
hesitações dúbias, próprias dos in-
seguros, somente se realizava quan-
do compartilhava, em plenitude, com 
o outro, o muito que sabia. Aqui, a 
mestra Dorziat assinava infrangíveis 
pactos de convivência com o pensa-
mento do ensaísta norte-americano, 
Emerson, para quem “o conhecimen-
to existe é para ser repartido”. Tam-
bém demonstrava saber que “somos 
um ser para o outro e fora do diálo-
go o que existe é o precipício”, confor-
me as poéticas ponderações do imen-
so ensaísta Eduardo Portella.

Professora em tempo integral, Dona 
Dorziat formou inúmeras gerações 
de professores campinenses que tive-
ram na grande mestra o seu paradig-
ma comportamental a ser seguido, o 
seu notável e inspirador exemplo de 
vida. Mestra Dorziat, pelo elevado sa-
ber de que era dotada, meritoriamen-
te, ingressou na Academia de Letras 
de Campina Grande, na qual ocupava 
a Cadeira de Número trinta e quatro, 
cujo Patrono é o dramaturgo paraiba-
no, Paulo Pontes. Mestra Dorziat confe-
re grandeza à Casa de Amaury Vascon-
celos, devendo a sua vida e a sua obra 
se constituírem em alvos do interesse 
permanente da nova geração de estu-
dantes e pesquisadores campinenses, 
pois em Dona Dorziat encontram-se 
consorciados, perfeitamente amalga-
mados, a ética, o saber, o engenho e a 
arte. Saudades da incomparável mestra 
Josefa Dorziat Quirino Barbosa!

Relembrando a mestra
Josefa Dorziat Quirino Barbosa

Colunista colaborador

O elo musical criado pelo compositor John 
Joubert entre Jane Eyre, o romance de 
Charlotte Brontë e sua sinfonia parece existir 

na concepção de outros artistas e intelectuais. A 
crítica e professora de Literatura da Universidade de 
Rouen (França), Stéphanie Bernard, em seu ensaio 
Uma história sem fim:

“A narrativa em Jane Eyre é a música com 
a qual ela dança, passando de momentos de 
alegria a momentos de angústia, de períodos de 
esperança a períodos de dúvida. As oscilações da 
escrita impõem um ritmo ao ato de ler enquanto 
permitem que outras mentes recebam o texto e o 
reescrevam em novas obras de arte”.

Variadas criações reencarnaram a obra de 
Brontë, entretanto dar-lhe nova vida em uma 
bela sinfonia como a terceira de John Joubert, no 
início de um século em que, equivocadamente, 
supõe-se que a criação erudita não possua a 
pujança de priscas eras, foi algo soberbamente 
inusitado. Há, sim, muita música clássica sendo 
composta atualmente, mas não tão veiculada 
ou mesmo ofuscada pelas produções de massa, 
bem mais ao gosto do frenesi consumista, na 
mira de um mercado imediatista e descartável. 
Um fenômeno descultural que atinge não 
apenas a música, mas muitas outras formas de 
expressão da arte.

Os temas selecionados por John Joubert 
lapidam a sinfonia com essência dos episódios 
mais marcantes dos fatos e da vida de Jane Eyre. 
Foi repartida em cinco movimentos:

‘Thornfield House’ / lento;
‘Lowood School’ / andante / allegro;
‘Thornfield Church’ / andante / allegro;
‘Whitecross Rectory’ / lento / allegro;
‘Thornfield Park’ / allegro.
Os andamentos remontam aos significativos 

lugares do romance e em que a ópera se encena, 
estruturados nos interlúdios que musicalmente os 
separam, escolhidos sem exatidão cronológica.

O início tremulado, com ares de prelúdio de 
tragédia lírica, sugere as tardes frias de outono 
na escola onde Jane foi internada após as 
tristes experiências sofridas em casa. Há uma 
certa atmosfera de suspense, perpassada pelas 
primeiras investidas orquestrais, seguidas de 
nostálgicos acenos nos sopros, em melodias  que 
crescem trazendo dramáticas lembranças do 
angustiante período de violência e agressões 
sofridas na infância. Entre tudo, percebe-se a 
importância da escola para as descobertas que 
lhe vieram com as experiências enriquecedoras 
desta fase. O clima se ameniza nos derradeiros 
instantes que antecedem o segundo movimento: 
‘Thornfield House’.

Sob toques de alvorada, a segunda parte 
descortina horizontes, a simbolizar a nova 
e impactante fase da vida de Jane Eyre. De 
início, o romantismo paisagístico desenha as 
belezas do lugar, a imponência da arquitetura 
e o deslumbramento diante do renovado e 
inusitado momento.

Os mistérios logo surgem à espreita. 
Aos poucos avolumam-se, revelando sinais 
intrigantes, aspectos curiosos no início, mas 
depois preocupantes e ameaçadores. Sons e 
gargalhadas que se escutam nas madrugadas, 
alguns eventos de natureza sobrenatural, 
intuições mediúnicas repentinas, surpresas 
que sucessivamente se aduzem recomendam 
acautelamento. 

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A infindável
recriação (4)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

‘Jane Eyre’, obra de Sigismund de Ivanowski (1875-1944)

Rádio

‘Espaço Cultural’ entrevista atriz 
paraibana da telenovela das oito

A edição do Espaço Cultural 
de hoje será uma edição espe-
cial dentro das atividades da 
Funesc no Mês da Consciên-
cia Negra. A primeira hora do 
programa vai ser dedicada à 
música preta da Paraíba. A 
edição, apresentada pelo jor-
nalista Jãmarrí Nogueira, vai 
das 22h à meia-noite, na Rádio 
Tabajara (105,5).

O terceiro bloco trará uma 
entrevista com a atriz parai-
bana Dudha Moreira, que 
está no elenco da novela Tra-
vessia, na Rede Globo. Ela vai 
falar sobre a carreira e tam-
bém colocar para tocar mú-
sicas que ela gosta de ouvir 
na cena paraibana.

Fechando o programa, no 
quarto bloco, tem lançamen-
tos de singles de nomes como 
PS Carvalho, Mandí, Bixarte 
e a banda Tedros.

Dudha Moreira nasceu em 
Cajazeiras, no Sertão da Pa-
raíba. Em 2016, participou da 
novela Velho Chico, da também 
da Globo. Atualmente, está no 
elenco de Travessia, interpre-

Da Redação

Dudha Moreira está no elenco da novela ‘Travessia’, na Rede Globo

tando a cabeleireira Cema. A 
novela das oito tem também a 
paraibana Lucy Alves. No ci-
nema, Dudha Moreira atuou 
nos longas Sol Alegria, de Ta-
vinho Teixeira; Desvio, de Ar-
thur Lins; Por 30 dinheiros, de 
Vânia Perazo; e Invólucro, de 
Caroline Oliveira.

O Espaço Cultural pode ser 
ouvido pelo site da Rádio Ta-
bajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/) e, no dia 
seguinte à apresentação, fica 
disponível no canal da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc) no YouTube (you-
tube.com/TVfunesc).

Foto: Fábio Rocha/TV Globo

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara



Hoje, desejo falar de dois bispos que deram 
rumo a minha possibilidade de melhor 
integrar a Igreja, pois deles absorvi 

procedimentos de amor ao próximo.
Quando frequentava os templos apenas para 

comunhão e orações coletivas, com seus gestos, 
Dom José Maria Pires induziu-me a olhar as novas 
práticas da Igreja. Minhas atividades na imprensa 
nos aproximaram. Outro foi Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, acolhido na minha necessidade de 
orientações espirituais, desde quando ele andava 
pelas terras do Brejo.

Estes dois padres a quem tributo homenagens, 
ganharam espaço privilegiado no ciclo de minha 
admiração, com a amizade que me fiz merecedor, 
sem desprezar os amigos da Imprensa e da 
Literatura que arrebanhei para perto de mim, a 
fim de ampliar meus conhecimentos. Sou devedor 
no agradecimento a ambos porque tiraram-me 
da leseira da fé para a vivência em comum na 
comunidade cristã, “sobretudo uma igreja de 
pobres”, como profetizou Dom Helder.

Quando Dom Helder Câmara pronunciou 
palavras de boas-vindas a Dom José Maria Pires, 
em 1966, na qualidade de novo arcebispo da 

Paraíba, falou da “mística 
do desenvolvimento”, 
evocou a necessidade para 
a compreensão da nova 
paisagem desenhada em 
todo o mundo e na Igreja, 
e destacou o modo de 
viver a Palavra, a partir do 
Vaticano II.

Primeiro passei 
a admirar Dom José 
lendo suas mensagens 
natalinas, ricas em 
palavras confortantes, 
e as cartas pastorais 
esporadicamente 
publicadas. Observava os 
posicionamentos acerca 
dos fatos políticos e sociais 
no âmbito da Paraíba em 

um período de incertezas políticas.
Bispo que trouxe do Pacto das Catacumbas o voto 

de pobreza e o olhar com desvelo para os excluídos, 
Dom José pode até não ter agradado a muitos na 
Paraíba, mas conquistou mentes e corações com 
sua proposta de sair do centro para as margens 
periféricas de cidades e grotões.

Como “Bispo da Ternura e da Solidariedade”, 
Dom Marcelo Pinto Carvalheira revelou-se nas 
sementes plantadas nas terras paraibanas, onde, em 
quase três décadas, enfrentou desafios e construiu 
ambiente para o novo humanismo cristão.

A oração no silêncio modelou Dom Marcelo para 
batalhas em favor da vida. Foi presença na defesa 
dos pobres entre os mais pobres. Um aliado das 
causas dos excluídos. Para ele, quem não é solidário 
com os semelhantes, tampouco é com Deus.

Homem de ação e de contemplação. Homem da 
esperança. Na noite escura fazia raiar luzes.

Envolvido pela ternura de Deus e impulsionado 
pelo Espírito Santo, iluminou corações com suas 
pregações, gestos e atitudes solidárias. Com 
Maria, estabeleceu uma ponte de amizade entre 
Jesus e os fiéis. Ele foi um sinal da unidade e de 
alegria para o povo da Paraíba.

Dom Marcelo foi, essencialmente, um 
evangelizador. Um homem de Deus que atuava com 
equilíbrio. Um pastor que fez muito pela Igreja na 
Paraíba. Dom Marcelo continua conosco.

Esses dois bispos extremosos para conosco, 
semelhantes no ver e agir segundo os princípios 
dos Evangelhos, anunciavam a esperança. Eterna 
esperança na terra renovada pela Palavra que se 
fez pão e vinho sagrados. Eles assumiam nossas 
inquietações e nossas dores.

Como eles, somos chamados a repetir seus 
gestos de lançar a rede, mesmo em pescaria com 
águas agitadas. Ambos serão sempre lembrados 
pelos seus gestos.

Desses dois bispos, guardei a lembrança da voz 
serena e das mãos que afagavam. Cada uma com 
sua mística e seu carisma, ambos conduziram seu 
rebanho com denodo. Abriram as portas ao Deus dos 
profetas e a Jesus de Nazaré. Deixaram inesquecíveis 
lições. Deixaram testemunhos evangélicos para os 
tempos atuais e vindouros.

Obs.: No último domingo (dia 13), a Igreja 
Católica celebrou o Dia Mundial dos Pobres, 
instituído pelo Papa Francisco.

Crônica 
  Em destaque

Dois bispos e a 
igreja dos pobres

José Nunes - Jornalista
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Através do projeto ‘Queremos! Lab’, 
a carioca Ilessi se encontra com o parai-
bano Pedro Índio Negro, hoje, às 20h, em 
dueto no qual o LabSonica abre suas ins-
talações no bairro do Flamengo (RJ) para 
que o público possa acompanhar a apre-
sentação. São distribuídos, gratuitamen-
te, 50 ingressos para quem quiser assistir 
presencialmente ao show, que também 
é transmitido ao vivo pelo YouTube, no 
canal oficial da Oi Futuro.

Com 20 anos de carreira, a cantora e 
compositora Ilessi acolhe diversos mo-
dos de manifestação da música brasilei-
ra: o tribal, o sofisticado, o experimental, 
o sentimental, o velho e – preferencial-
mente – o novo, já que em seu repertório 
figuram sobretudo autores ainda desco-
nhecidos e, dos consagrados, canções 
inéditas ou escondidas.

Já Pedro Indio Negro é músico, can-
tor, compositor, ilustrador, produtor 
e cenógrafo, que vem participando de 
uma série de projetos musicais (como 
Flor de Pedra, Quadrilha e Duo Pedra-
da), além de lançar recentemente, na se-
mana passada, o seu primeiro disco solo, 
batizado de Livrai-nos do mal.

Hoje, com transmissão gratuita, Pedro Índio Negro faz dueto com a carioca Ilessi

Paraibano se apresenta na 
edição do ‘Queremos! Lab’

Música

Da Redação
Foto: Rodrigo Barbosa/Divulgação

Show de Pedro será pelo YouTube
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EM cartaz
ESTREIA

E.T., o ExTRATERRESTRE – AnIvER-
SáRIo dE 40 AnoS (E.T. 40th Anniversary. 
EUA. Dir: Steven Spielberg. Aventura. Livre). 
Lançado em dezembro 1982, o filme dirigido 
por Spielberg ganha versão remasterizada. 
O longa conta a história do garotinho (Hen-
ry Thomas) e sua pequena irmã (Drew Bar-
rymore) que ajudam um extraterrestre pací-
fico a escapar da perseguição de agentes 
do governo e retornar em segurança para 
sua terra natal. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h 
(dub.) - 16h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 17h30 (exceto seg.).

A MAldIção: o dESpERTAR doS 
MoRToS (The Cursed: Dead Man’s Prey. 
Reino Unido, Coreia do Sul. Dir: Yong-wan 
Kim. Terror. 14 anos). Uma série de assas-
sinatos são cometidos por mortos-vivos. 
No primeiro caso, o corpo do suspeito é 
encontrado ao lado da vítima na cena do 
crime, mas a polícia descobre que o cadá-
ver morreu há três meses. Enquanto isso, 
uma jornalista recebe uma ligação miste-
riosa de um homem que afirma ser o cul-
pado do assassinato. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 19h15 - 22h.

nAdA É poR AcASo (Brasil. Dir: Már-
cio Trigo. Drama. 14 anos). Marina (Giovan-
na Lancellotti) volta de uma viagem com R$ 5 
milhões em sua conta. Agora, ela só quer se-
guir em frente sem olhar para trás e encarar 
o que fez. Porém, ao longo do tempo, Marina 
percebe que seus encontros com Maria Eugê-
nia (Mika Guluzian), Henrique (Tiago Luz) e o 
filho do casal param de parecer meras coin-
cidências. As mulheres percebem que estão 
conectadas por um laço muito mais poderoso. 
CENTERPLEX MAG 2: 18h15 - 20h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h (exceto seg. e ter.) 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 15h (ex-
ceto seg.) - 20h (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4: 15h10 - 17h20; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3: 15h10 - 17h20.

conTInUAção

Adão nEgRo (Black Adam. EUA. Dir: 
Jaume Collet-Serra. Ação. 12 anos). A ori-
gem do grande antagonista de Shazam!, su-
per-herói do Universo DC. Quase 5 mil anos 
depois de ter sido agraciado com os pode-
res onipotentes dos deuses egípcios – e preso 
com a mesma rapidez –, Adão Negro (Dway-
ne Johnson) é libertado de sua tumba terrena, 
pronto para lançar sua forma única de justi-
ça no mundo moderno. CENTERPLEX MAG 
4 (dub.): 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3: 13h15 (dub.) - 15h45 (leg.) - 18h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h15 
(exceto seg.) - 16h (exceto seg.) - 19h (exce-
to seg.) - 21h45 (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h20 - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 117h20 - 20h45.

lIlo, lIlo, cRocodIlo (Lyle, Lyle, 
Crocodile. EUA. Dir: Will Speck e Josh Gor-
don. Comédia. Livre). Adaptação do livro 

homônio, o filme acompanha as aventuras 
do crocodilo Lyle que mora em uma casa 
vitoriana em Nova Iorque (EUA) com a fa-
mília Primm e vive altas aventuras na ci-
dade grande. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 13h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 12h45 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 14h15 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h15 (sáb. e dom.).

A lUz do dEMônIo (Prey For The De-
vil. EUA. Dir: Daniel Stamm. Terror. 14 anos). 
Lançada na linha de frente espiritual, uma 
jovem freira (Jacqueline Byers) se encon-
tra em uma batalha pela alma de uma ga-
rota que está possuída pelo mesmo demô-
nio que atormentou sua própria mãe anos 
antes. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
22h20 (exceto seg.).

A MUlHER REI (The Woman King. EUA. 
Dir: Gina Prince-Bythewood. Drama. 16 
anos). Nanisca (Viola Davis) foi uma co-
mandante do exército do Reino de Daomé, 
um dos locais mais poderosos da África nos 
séculos 18 e 19. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 18h40 (sáb. e dom.).

onE pIEcE FIlM: REd (Japão. Dir: Goro 
Taniguchi. Animação. 12 anos). Luffy e sua 
equipe assistem a um show onde a canto-
ra Uta não é outra senão a filha de Shanks. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h20 (sáb. 
e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h20 (sáb. e dom.).

pAnTERA nEgRA: WAkAndA pARA 
SEMpRE (Black Panther: Wakanda Fore-
ver. EUA. Dir: Ryan Coogler. Aventura. 14 
anos). Em Wakanda, a Rainha Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lu-
tam para proteger a sua nação de potên-
cias mundiais, na sequência da morte do 
rei T’Challa. Enquanto os Wakandianos se 
esforçam para abraçar o próximo capítu-
lo, os heróis unem-se com a ajuda de War 
Dog Nakia e Everett Ross para descobri-
rem um novo caminho para o reino de Wa-
kanda. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 16h30 - 
20h; CENTERPLEX MAG 2 (3D): 17h30 (dub.) 
- 21h (leg.); CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 13h45 
- 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 13h15 - 16h45 - 20h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h45 (dub.) - 
18h55 (dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg., 3D): 15h15 - 18h45 - 
22h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h15 - 17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (dub., 3D): 115h15 - 18h45 - 22h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h15 - 
17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(3D): 13h (dub.) - 16h15 (dub.) - 19h45 (leg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h (3D) - 
17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTA-

GE 2 (dub.): 14h (3D) - 17h - 20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (leg.): 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 15h20.

cInE BAngÜÊ (Jp) - novEMBRo

cABEçA dE nÊgo (Brasil. Dir: Déo Car-
doso. Drama. 14 anos). Saulo é um “menino 
de ouro” para algumas professoras da esco-
la, e um “subversivo” para outros. Um impas-
se se instala na instituição quando se recusa 
ser expulso. CINE BANGÜÊ: 20/11 - 18h; 22/11 
- 20h30; 27/11 - 16h; 30/11 - 18h30.

cARvão (Argentina. Dir:  Carolina Mar-
kowicz. Drama. 18 anos). Numa pequena ci-
dade do interior, uma família recebe uma 
proposta rentosa, mas perigosa: hospedar 
um desconhecido em sua casa. CINE BAN-
GÜÊ: 23/11 - 18h30.

clUBE doS AnJoS (Brasil. Dir: Angelo 
Defanti. Drama e Comédia. 16 anos). Após 
uma corriqueira reunião de velhos amigos, 
um integrante da confraria amanhece mor-
to. Baseado na obra de Luis Fernando Veris-
simo. CINE BANGÜÊ: 21/11 - 20h30; 27/11 - 
18h; 30/11 - 20h30.

EnqUAnTo ESTAMoS AqUI (Brasil. Dir: 
Clarissa Campolina e Luiz Pretti. Drama. 12 
anos). História de uma libanesa que acaba de 
se mudar para Nova Iorque, EUA, e um brasi-
liero que vive ilegal há 10 anos na mesma ci-
dade. CINE BANGÜÊ: ; 28/11 - 18h30.

FÉ E FúRIA (Brasil. Dir: Marcos Pimentel. 
Drama. 14 anos). Uma investigação sobre 
“traficantes evangélicos” provoca conflitos en-
tre moradores e gera intolerância às religiões 
de matriz africanas. CINE BANGÜÊ: 16/11 - 
18h30; 20/11 - 16h; 29/11- 18h30.

o lIvRo doS pRAzERES (Brasil e Ar-
gentina. Dir: Marcela Lordy. Drama. 16 
anos). Professora do ensino fundamental 
solitária conhece um professor de filoso-
fia, egocêntrico e provocador, que não en-
tende nada sobre as mulheres. CINE BAN-
GÜÊ: 21/11- 18h30.

A MãE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. Dra-
ma. 14 anos). Busca de uma migrante nor-
destina (Marcélia Cartaxo) pelo filho, supos-
tamente assassinado por policiais militares 
durante ação na vila onde mora. CINE BAN-
GÜÊ: 19/11 - 15h; 22/11 - 18h30; 26/11 - 16h; 
28/11 - 20h30.

MARIA - nIngUEM SABE qUEM SoU 
(Brasil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Li-
vre). Depoimento longo e inédito da cantora 
baiana Maria Bethânia sobre seus 57 anos 
de carreira. CINE BANGÜÊ: Dia 19 - 19h.

pAloMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. 
Drama. 16 anos). Mulher trans que está de-
cidida a realizar seu maior sonho: um ca-
samento tradicional, na igreja, com seu na-
morado. CINE BANGÜÊ: 19/11 - 17h; 23/11 
- 20h30; 29/11 - 20h30.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da Oi Futuro

n 

Desses dois 
bispos, guardei 
a lembrança 
da voz serena e 
das mãos que 
afagavam. Cada 
uma com sua 
mística e seu 
carisma, ambos 
conduziram seu 
rebanho com 
denodo
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Relembre quando a literatura foi à sala de audiência: o encontro de Jorge Luis Borges com os porões do golpe

Ditadura argentina no banco dos réus
MeMória

Marcílio Franca 

Especial para A União

Na capital, Festival de Teatro de Mangabeira começa hoje
artes CêniCas

A abertura da 8ª edi-
ção do Festival de Teatro de 
Mangabeira (Cena Rua) 2022 
começa hoje, às 19h30, com 
as apresentações gratuitas 
de dois espetáculos: Circo 
do Cara de Clown, do grupo 
pessoense Lua Crescente, e, 
às 20h30, a peça Luz do Meu 
Erê, da Cia. Fuá de Terreiro 
(do município de Pedras de 
Fogo). As encenações serão 
realizadas na Praça do Co-
queiral, em Mangabeira, na 
capital paraibana, sempre a 
partir das 19h até o próximo 
domingo (dia 20).

Haverá também oficinas 
teatrais ao longo da progra-
mação, que serão minis-
tradas pelos grupos par-
ticipantes do evento para 
alunos das escolas da rede 

pública de ensino, ONGs, 
reeducadas do Presídio fe-
minino Júlia Maranhão e 
comunidade em geral inte-
ressada na dramaturgia.

Para mais detalhes, bas-
ta acessar as redes sociais da 
Cia. de Teatro Soluar, grupo 
que realiza o festival, como 
o perfil no Instagram (@cia-
deteatrosoluar). Entre os 
apoios, encontra-se a Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).

Este ano, a edição terá 
seis grupos da Paraíba, um 
do Rio Grande do Norte e 
um de Pernambuco. Ao fi-
nal de cada apresentação, o 
público presente terá a pos-
sibilidade de conhecer um 
pouco como foi o processo 
de construção de cada es-
petáculo apresentado atra-
vés de um bate-papo, tanto 

o processo de concepção do 
espetáculo ou dúvidas que 
queiram ser debatidas sobre 
a encenação.

O festival teve início em 
2013, de maneira indepen-
dente, dando origem ao gru-
po organizador do evento, a 
Cia. de Teatro Soluar.

Confira
Programação de peças 
da cena rua 2022 para 
os outros dias:

n Dia 18 (SEXTA-FEIRA)
19h30: ‘Re Te Tei’ (Tropa do 
Balacobaco-PE);
20h30: ‘A Mais forte’ (Cia. 
Oxente-PB).
n Dia 19 (SÁBADO)
19h30: ‘O Menor Circo 
do Mundo’ (Arretado 
Produções-PB);
20h30: ‘Espantaram o 
Espantalho’ (Cara Dupla 
Coletivo de Teatro-PB).
n Dia 20 (DOMINGO)
19h30: ‘Piruá de Circo’ 
(Palhaço Piruá-RN);
20h30: ‘Trupizupe: O Maior 
Quengo do Nordeste’ (Cia. 
de Teatro Soluar-PB).

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o per-
fil no Instagram da 

Cia. de Teatro Soluar Cena de ‘Luz do Meu Erê’, da Fuá de Terreiro (Pedras de Fogo-PB)

Foto: Cia. Fuá de Terreiro/Divulgação

A lista dos grandes filmes 
de tribunal, formada por joias 
como Testemunha de Acusação 
(Billy Wilder, 1957) ou O In-
sulto (Ziad Doueiri, 2018), aca-
ba de ganhar uma nova obra
-prima. Trata-se de Argentina, 
1985, do diretor Santiago Mi-
tre. Lançada há poucas se-
manas no país vizinho, a pe-
lícula, além de lotar salas de 
cinema, tem feito uma entu-
siasmada audiência aplaudir 
a atuação estupenda de Ri-
cardo Darín ao final de cada 
exibição. Aqui, o filme (pre-
miado em Veneza) já está 
disponível no streaming pela 
Amazon Prime Video.

Ao contrário de Testemu-
nha de Acusação ou O Insulto, 
porém, Argentina, 1985 não 
é um filme de ficção. O ro-
teiro reconstrói a dramáti-
ca história da Causa 13/84, o 
processo que levou ao banco 
dos réus oficiais-generais in-
tegrantes das três primeiras 
juntas militares da ditadura 
argentina denominada Pro-
cesso de Reorganização Na-
cional (1976-1983), por gra-
ves e massivas violações aos 
direitos humanos.

Argentina, 1985 reconsti-
tui um dos julgamentos mais 
emblemáticos da história 
contemporânea, só compa-
rável ao Tribunal de Nurem-
berg (1945/1946) ou ao julga-
mento de Adolf Eichmann 
(1961), ambos também trans-
formados em filmes de su-
cesso. Não foi por acaso que 
Luis Gabriel Moreno Ocam-
po, o promotor que auxiliou 
o promotor-chefe Julio Cé-
sar Strassera na acusação da 
Causa 13/84, alguns anos 
mais tarde, viria a ser o pri-
meiro procurador-chefe da 
Corte Penal Internacional.

Entre 22 de abril e 14 de 
agosto de 1985, um total de 
833 pessoas, entre ex-deten-
tos, parentes das vítimas e 
agentes das forças de segu-
rança, testemunharam em au-
diências públicas realizadas 
no Palácio da Justiça da Na-
ção, em Buenos Aires, sobre 
o aterrorizante aparato clan-
destino da repressão. A opi-
nião pública nacional e estran-

geira ficou estarrecida com a 
brutalidade narrada.

Cego, 85 anos, Jorge Luis 
Borges, o maior escritor ar-
gentino, decidiu ir a uma da-
quelas audiências judiciais, 
realizada cerca de um ano an-
tes de sua morte. Antiperonis-
ta, Borges aplaudiu o golpe de 
Estado que derrubou Isabeli-
ta Perón. Chegou mesmo a al-
moçar com o general Jorge Ra-
fael Videla em 1976, na Casa 
Rosada, mesmo ano em que, 
no Chile, foi condecorado por 
Augusto Pinochet. Para sur-
presa de muitos, em 1980, con-
tudo, Borges assinou, ao lado 
do futuro presidente Raúl Al-
fonsín e outras personalida-

des, uma petição pública das 
Mães da Praça de Maio, com 
um apelo ao governo militar 
para que fossem publicadas as 
listas de desaparecidos.

Naquele dia de inverno 
em que foi ao Palácio da Jus-
tiça, Borges ouviu o doloroso 
depoimento do gráfico Víc-
tor Basterra, sequestrado com 
sua esposa e filha, em 1979, e 
levado para a Escola de Mecâ-
nica da Armada, o maior dos 
centros de detenção e tortura 
utilizados pela repressão ar-
gentina. Ficou detido até 1983. 
Poucos dias depois, o escritor 
contaria a sua experiência em 
um pungente artigo publica-
do no jornal espanhol El País, 

sob o título Lunes, 22 de julio 
de 1985 (“Segunda-feira, 22 de 
julho de 1985”). 

Hoje, quando alguns pou-
cos afrontam a Constituição 
brasileira e o código penal na-
cional e pedem o fim do Esta-
do de Direito e uma nova di-
tadura no Brasil, as palavras 
de Borges merecem ser lidas 
novamente:

“Assisti, pela primeira e úl-
tima vez, a uma audiência ju-
dicial. Uma audiência de um 
homem que havia sofrido cer-
ca de quatro anos de prisão, 
chicotadas, assédio e tortura 
quotidiana. Eu esperava ouvir 
queixas, insultos e a indigna-
ção da carne humana subme-

tida interminavelmente àquele 
milagre atroz que é a dor físi-
ca. Algo diferente aconteceu. 
Algo pior aconteceu. O desu-
mano havia entrado inteira-
mente na rotina de seu infer-
no. Falou com simplicidade, 
quase com indiferença, sobre 
o bastão elétrico, a repressão, a 
logística, os turnos, o calabou-
ço, as algemas e os grilhões. 
Também do capuz. Não havia 
ódio em sua voz. Sob tortura, 
ele traiu seus companheiros; 
eles iriam acompanhá-lo mais 
tarde e dizer-lhe não guardar 
rancor, porque depois de algu-
mas sessões de tortura qual-
quer homem declara qualquer 
coisa. Diante do promotor e 
diante de nós, enumerava com 
valentia e precisão os castigos 
corporais que foram o seu pão 
nosso de cada dia. Duzentas 
pessoas o ouviram, mas me 
senti como se estivesse na ca-
deia. O mais terrível de uma 
cadeia é que quem entra nun-
ca pode sair. Deste ou do ou-
tro lado das grades seguem 
sendo presos. O prisioneiro e 
o carcereiro acabam sendo um 
só. Stevenson acreditava que a 
crueldade é o pecado mortal; 
exercê-la ou sofrê-la é chegar 
a uma espécie de insensibili-
dade ou inocência horrível. Os 
desumanos são confundidos 
com seus demônios; o mártir, 
com quem acendeu a pira. A 
prisão é, de fato, infinita.

Das muitas coisas que ouvi 
naquela tarde e que espero es-

quecer, vou referir a que mais 
me marcou, para me livrar 
dela. Aconteceu no dia 24 de 
dezembro. Eles levaram to-
dos os prisioneiros para uma 
sala onde nunca haviam es-
tado antes. Não sem alguma 
surpresa eles viram uma lon-
ga mesa posta. Viram toalhas 
de mesa, pratos de porcelana, 
talheres e garrafas de vinho. 
Depois vieram as iguarias (re-
pito as palavras do anfitrião). 
Era o jantar de véspera de Na-
tal. Eles haviam sido tortura-
dos e não sabiam que seriam 
torturados no dia seguinte. O 
senhor daquele inferno apare-
ceu e lhes desejou feliz Natal. 
Não era uma zombaria, não 
era uma manifestação de si 
mesmo, não era remorso. Era, 
como eu disse, uma espécie de 
inocência do mal.

O que pensar de tudo isso? 
Eu pessoalmente não acredito 
no livre arbítrio. Eu não acre-
dito em punições e recom-
pensas. Eu não acredito no 
inferno e no céu. Almafuer-
te escreveu: ‘Nós somos os 
anunciados, os previstos, / se 
há um Deus, se há um ponto 
onisciente; / e antes de ser, já 
são, nessa mente, / o Judas, o 
Pilatos e os Cristos’.

No entanto, não julgar e 
não condenar o crime seria 
promover a impunidade e tor-
nar-se, de alguma forma, cúm-
plice. É curioso que os mili-
tares, que aboliram o código 
civil e preferiram o sequestro, 
a tortura e a execução clandes-
tina ao exercício público da lei, 
queiram agora se valer dos be-
nefícios dessa velharia e bus-
car bons defensores. Não me-
nos admirável é que existam 
advogados que, desinteressa-
damente sem dúvida, se dedi-
cam a proteger de todo perigo 
os negadores de ontem.”

Finda a instrução proces-
sual, o promotor Julio César 
Strassera apresentou as suas 
alegações finais nas audiências 
de 11 e 18 de setembro de 1985. 
Concluiu o seu pronunciamen-
to com um argumento sim-
ples, um clamor que, em verda-
de, não era dele, do Ministério 
Público, nem sequer apenas do 
povo argentino: “Nunca mais! 
Que dias como aqueles, vividos 
durante a ditadura, não se repi-
tam em lugar nenhum”.Encontro entre o promotor Julio César Strassera (E) e o escritor Jorge Luis Borges (D), em Buenos Aires

Foto: Reprodução

Em ‘Argentina, 1985’, Ricardo Darín (D) e Peter Lanzani (E) vivem os promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, respectivamente

Foto: Prime Video/Divulgação
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A Comissão de Orça-
mento, Fiscalização, Tribu-
tação e Transparência, da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba aprovou o parecer 
preliminar sobre a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
enviada pelo Governo do 
Estado referente ao exer-
cício financeiro do ano de 
2023. Em reunião realizada 
ontem, os deputados Bran-
co Mendes, Buba Germa-
no, Ricardo Barbosa, Tovar 
e Wilson Filho votaram fa-
voráveis ao parecer do re-
lator da matéria, o deputa-
do Júnior Araújo.

O  P r o j e t o  d e  L e i 
4.022/2022 estima a re-
ceita  e  f ixa a  despe-
sa para o exercício fi-
nanceiro de 2023 em R$ 
17.635.592.015,00 (dezes-
sete bilhões, seiscentos 
e trinta e cinco milhões, 
quinhentos e noventa e 
dois mil e quinze reais). 
“A proposta apresentada 
para o orçamento do pró-
ximo ano respeita, além 
dos princípios constitu-
cionais, às normas gerais 
de direito financeiro para 
a elaboração e controle do 
orçamento público”, des-
tacou Júnior Araújo.

Para o ano de 2023, a 

Reserva para Cobertura 
de Emendas Parlamenta-
res – as chamadas Emen-
das Impositivas – saltou 
de 0,4% em 2022 para 0,7%, 
cujo valor total será de R$ 
106.390.228,00 (cento e seis 
milhões, trezentos e noven-
ta mil, duzentos e vinte oito 
reais), o que corresponde 
ao valor de R$ 2.955.284,00 
(dois milhões, novecentos 
e cinquenta e cinco mil, 
duzentos e oitenta e qua-
tro reais) para cada par-
lamentar da Casa de Epi-
tácio Pessoa, para atender 
às Emendas Individuais 
Impositivas, com a desti-
nação obrigatória de 50% 
desse valor para ações em 
serviços público em saú-
de. “O aporte destinado 
a Emendas Individuais 
Impositivas teve um au-
mento de 67,7% em relação 
ao orçamento do ano de 
2022”, explicou o relator.

Para o presidente da 
Comissão, Branco Men-
des, o empenho dos par-
lamentares e técnicos da 
Casa foi primordial para a 
elaboração da LOA em um 
prazo adequado para apli-
cação. “Nós tivemos uma 
participação importante 
na produção dessa peça. 
Fizemos audiências, reu-
niões, fomos aos secretá-
rios e, graças a Deus, nós 

conseguimos chegar ao dia 
de hoje já com esse pare-
cer preliminar. Com certe-
za, vamos chegar até o dia 
20 com o parecer e a LOA 
aprovada, diante do tra-
balho que fizemos. Só te-
mos a agradecer a todos os 
pares que fazem parte da 
Comissão e a todos os téc-
nicos da Assembleia, que 
contribuíram muito para 
o bom funcionamento da 
Comissão do Orçamento”, 
ressaltou. 

Branco Mendes tam-
bém comemorou o au-
mento da porcentagem 
das Emendas Impositivas 
no orçamento, com a apro-
vação do governador João 
Azevêdo. “Também enal-
tecer o bom entendimento 
do nosso governador, que 
deu um passo importante 
para que nós pudéssemos 
instalar a Emenda Impo-
sitiva para casa parlamen-
tar; foi fundamental no en-
tendimento, nas conversas. 
Começamos com 0,4 e já 
estamos com 0,7% do or-
çamento destinados para 
essas emendas”, explicou.

Após a aprovação do re-
latório preliminar da LOA 
2023, os parlamentares te-
rão de 17 de novembro até 
1o de dezembro para apre-
sentação de emendas, an-
tes do perecer definitivo.

Projeto de lei estima receita e fixa despesas em R$ 17,6 bilhões para o exercício financeiro do próximo ano

Comissão aprova parecer da LOA 
para 2023

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Foto: Divulgação/ALPB

Deputados da Comissão de Orçamento aprovaram o parecer sobre a Loa para 2023

A desembargadora Ma-
ria de Fátima Bezerra Ca-
valcanti Maranhão será 
empossada amanhã para o 
cargo de presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), no biênio 
(2023/2024). A solenidade 
está marcada para aconte-
cer às 16h, na sala de ses-
sões da sede do TRE-PB. 

Sua posse vem após o 
fim do biênio do desem-
bargador Leandro dos San-
tos, que encerrou seus tra-
balhos à frente do TRE-PB 
na última sexta-feira (11). 
Como foi definido no iní-
cio do ano, no calendário 
da Corte Eleitoral, o ma-
gistrado ficará na vice-pre-
sidência. 

Essa é a segunda vez que 
o TRE-PB tem uma mulher 
na presidência. A primeira 
foi com a desembargado-
ra Maria das Graças Mo-
rais Guedes, que assumiu 
o cargo durante o biênio 
2016/2017.  A desembarga-
dora Maria de Fátima será 
a responsável por diplomar 
os eleitos no último pleito, 
em solenidade que acon-
tecerá no próximo dia 19 
de dezembro, no Teatro A 
Pedra do Reino, em João 
Pessoa. Além de conduzir 
a prestação de contas dos 
candidatos que participa-
rem do segundo turno.

Em entrevista ao Jornal 
A União, publicada no últi-

mo domingo (13), a desem-
bargadora Maria de Fátima 
ressaltou que a sua gestão 
será de 14 meses, do dia 12 
de novembro de 2022 a 8 de 
março de 2024, período em 
que não haverá eleição. Ela 
enfatizou que esse momen-

to será de planejamento e 
organização. “As pessoas 
costumam dizer que na Jus-
tiça Eleitoral só se trabalha 
em ano de eleição, mas nos 
anos não eleitorais atuali-
zamos o cadastro de eleito-
res, cuidamos dos proces-

sos judiciais e de prestação 
de contas e planejamos o 
pleito seguinte”, disse. 

Além disso, a magistra-
da comentou que serão de-
senvolvidas ações de forma 
coletiva, com os gestores 
de todas as áreas. “Enten-
do que será um tempo para 
semear, investir em treina-
mentos de servidores e ma-
gistrados e também para 
atuar na formação cidadã, 
promovendo projetos que 
busquem disseminar o co-
nhecimento sobre o proces-
so eleitoral, a importância 
do voto e o combate à de-
sinformação”. 

Outro ponto abordado 
pela desembargadora du-
rante a entrevista foi a fo-
mentação do empodera-
mento feminino para uma 
maior participação das mu-
lheres na política, visan-
do as eleições municipais 
de 2024. “Somos a maioria 
da população, segundo da-
dos do IBGE e do eleitorado 
brasileiro. Portanto, preci-
samos ter mais representa-
tividade nesses cargos de 
poder”, comentou. 

Nascida em João Pes-
soa, a desembargadora Fá-
tima Bezerra Cavalcanti in-
gressou na magistratura 
em 1984 na Comarca de Pi-
lões, atuou nas comarcas 
de Guarabira, Rio Tinto, Ba-
yeux e Campina Grande, e 
chegou ao cargo de Desem-
bargadora em 2002, sendo a 
primeira mulher a integrar 
a Corte do TJPB.

Fátima Bezerra assume, amanhã, 
presidência da Corte Eleitoral na PB

Autoatendimento facilita ao eleitor 
tirar um novo título no site do TSE

TrE

rapidamEnTE

Fátima Bezerra será a segunda mulher a presidir o Tribunal Regional Eleitoral na Paraíba

Foto: TJPB/Divulgação

Os eleitores que dese-
jam emitir novos títulos po-
dem ter acesso ao serviço 
por meio do autoatendimen-
to. O cadastro foi reaberto 
no último dia 8 de novem-
bro. Todos os procedimen-
tos, como emissão de novos 
títulos, transferência de do-
micílio e demais alterações 
cadastrais, podem ser feitos 
na internet. Para quem pre-
fere ir presencialmente, os 
cartórios eleitorais já aten-
dem a esses serviços.

No Autoatendimento 
também é possível fazer a 
justificativa pelo não com-
parecimento às urnas, gerar 
os boletos para o pagamento 
de eventuais multas, incluir 
o nome social e emitir as cer-
tidões de quitação eleitoral, 
composição partidária, cri-

mes eleitorais, filiação par-
tidária e negativa de alista-
mento eleitoral.

Completadas as etapas 
indicadas na página, o elei-
tor deve aguardar a análise 
do pedido pela Justiça Elei-
toral. O processo também 
pode ser acompanhado via 
internet. O documento é im-
portante não apenas na hora 
de votar, uma vez que a re-
gularidade das obrigações 
eleitorais são condições ne-
cessárias para: realizar ma-
trícula em instituição de en-
sino superior, tomar posse 
em cargo público, receber 
vencimentos e emitir pas-
saporte, entre outros.

Coleta da biometria
A Corregedoria-Geral 

Eleitoral (CGE) também re-

gulamentou, por meio do 
Provimento CGE no 7/2022, 
a retomada gradual do ser-
viço de coleta e processa-
mento da biometria do elei-
torado. O serviço estava 
suspenso em razão da pan-
demia de Covid-19.

De início, apenas algu-
mas zonas eleitorais do Dis-
trito Federal vão realizar a 
coleta biométrica. Aos pou-
cos, os Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs) voltarão a 
coletar digitais e fotografia, 
conforme a capacidade téc-
nica e logística.  

No entanto, a falta de da-
dos biométricos, por si só, 
não coloca a eleitora ou o 
eleitor em situação irregu-
lar. Nesse caso, a certidão 
de quitação pode ser emiti-
da normalmente.

“Será um 
tempo para 
semear, 
investir em 
treinamentos 
de servidores 
e magistrados 
e também 
para atuar 
na formação 
cidadã

Fátima Bezerra

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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As comemorações pelos 75 
anos de fundação da Câmara 
Municipal de João Pessoa não 
param. Hoje, por exemplo, será 
apresentada à imprensa e a po-
pulação da capital paraibana a 
maquete digital da nova sede. 
Além disso, ainda serão lan-
çados dois editais para cons-
trução da nova sede do poder 
legislativo e outro para sele-
cionar o artista plástico que 
responderá pela obra de arte 
que ficará em frente ao futu-
ro prédio.

Ainda fazendo parte das 
comemorações, hoje, haverá 
ainda um coquetel de recepção 
aos convidados, no Hotel Glo-
bo, às 16h, com apreciação do 
pôr do sol e apresentações da 
Banda 5 de agosto e do Coral 
Antônio Leite de Figueiredo, 
da Câmara. Durante o coque-
tel, ocorrerá a coletiva de im-
prensa.A Casa Napoleão Lau-
reano completou 75 anos, na 
última segunda-feira, dia 14.

“Não posso deixar de re-
gistrar que a construção da 
nossa nova sede já é uma rea-
lidade e culmina com uma 
data importante. Precisamos 
ter uma Casa melhor e acessí-
vel para atender nossa popula-
ção. Vamos sempre buscar as 
melhorias para a nossa cidade. 
Com o apoio fundamental da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através do prefeito Cí-
cero Lucena, teremos agora o 
novo prédio da Câmara, que 
verdadeiramente vai sair do 

papel. Não tenho dúvida ne-
nhuma”, ressaltou o presiden-
te da Casa Napoleão Laurea-
no, o vereador Dinho Dawsley 
(Avante). 

Ainda dentro da progra-
mação de atividades alusivas 
aos 75 anos de fundação da 
Casa, no Hotel Globo, terá o 
lançamento do livro “CMJP 75 
anos: Liberdade, Democracia, 
Transparência”, escrito pelo 
servidor com mais de 40 anos 
de CMJP, Edmilson Lucena; e 
o lançamento da série docu-
mental “João Pessoa: Cidade 
de Leis”, produzida pelos ser-
vidores Érika Bruna Agripi-
no e Lúcio César, que conta a 
história de João Pessoa a partir 
das leis aprovadas na Câmara.

Já em relação ao encerra-
mento do ano legislativo, a 
pouco mais de um mês para 
o seu encerramento, o parla-
mentar presidente ressaltou 
que, apesar de uma eleição 
polarizada para presidente 
e governador, a Casa Napo-
leão Laureano manteve uma 
postura. Ele se referiu em re-
lação ao pleito, realizando sa-
batinas com todos os candida-
tos ao Palácio da Redenção, e 
conseguindo ‘tocar’ uma pro-
dução parlamentar de quali-
dade, mantendo o nível do se-
mestre passado. 

“Esse segundo semestre 
foi tão produtivo quanto o pri-
meiro, no qual foram apre-
ciadas mais de 10 mil maté-
rias. Seja em sessões remotas 
ou presenciais, esta Casa não 
perdeu o ritmo. Demos uma 
pequena reduzida no período 

Comemorações marcam aniversário do Legislativo municipal com o lançamento de editais para construção

Câmara apresenta nova sede hoje 
75 anos

conta, em fotos, ilustrações e 
textos, a trajetória do patrono 
da Casa e idealizador do Hos-
pital Napoleão Laureano, refe-
rência no tratamento de cân-
cer no país.

Já a outra exposição conta 
com fotografias que retratam 
pontos marcantes da história 
de João Pessoa em diferentes 
épocas, a exposição ‘João Pes-
soa de todos os tempos’ trans-
mite o olhar do fotógrafo Ole-
nildo Nascimento de locais 
como Parque Solon de Lucena, 
Rio Sanhauá e Estação Cabo 
Branco. A cidade de João Pes-
soa no auge dos anos 70 tam-
bém é retratada em exposição 
pelo olhar do fotógrafo Valdo-
miro Ferreira, conhecido como 
Cabeção.

Cópias, transcrições e aná-
lises de documentos do perío-
do colonial e imperial também 
fazem parte de uma exposição. 
A mostra traz alguns dos 200 
documentos históricos acha-
dos na Câmara, em 2018, e que 
possuem informações sobre o 
processo de estruturação do 
Estado Imperial Brasileiro na 
Paraíba, na então cidade da 
Parahyba e em municípios cir-
cunvizinhos.

Por fim, ainda haverá expo-
sição da galeria dos ex-presi-
dentes da Câmara de João Pes-
soa. São pinturas que retratam 
a história da Casa a partir das 
pessoas que a administraram 
no cargo de chefe do Legisla-
tivo Municipal. Todas as ex-
posições podem ser visitadas 
no Hotel Globo até o dia 11 de 
dezembro.

mais efervescente da dispu-
ta eleitoral, mas seguimos em 
frente. No ano passado foram 
apreciadas mais de 20 mil ma-
térias com demandas de nossa 
cidade. Este ano não será dife-
rente. Estamos aqui para con-
tribuir com a administração 
aprovando Leis de interesse do 

povo de nossa cidade. A Casa 
Napoleão Laureano está à dis-
posição da Prefeitura Munici-
pal, sem medir esforços, para 
contribuir com as melhorias 
para nossa população”, ressal-
tou Dinho.

Quem for hoje ao Hotel 
Globo é possível conferir de 

perto duas belas exposições 
em comemoração aos 75 anos 
de reinstalação do legislativo 
municipal. Elas destacam a 
cidade e o patrono da casa le-
gislativa da capital, Napoleão 
Laureano. ‘Memória de uma 
vida a serviço do semelhan-
te’ é o nome da exposição que 

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Coquetel no Hotel Globo, exposição e lançamento de livro também marcam as comemorações

O deputado federal Ruy 
Carneiro participou de uma 
atividade em defesa da pre-
servação Rio Gramame, em 
João Pessoa. A programação 
fez parte da 16ª Ocupação 
do Rio Gramame, que com-
põe a campanha permanen-
te “Rio Gramame quer viver 
em Águas Limpas”. 

Ruy destacou que além de 
todos os fatores ambientais, o 
rio merece uma atenção espe-
cial das autoridades e da so-
ciedade, por ser responsável 
pelo abastecimento de 70% 
da população da capital pa-
raibana.

“Poucas pessoas sabem 
que Rio Gramame nasce em 
Pedras de Fogo, passa por vá-
rios municípios e deságua em 
Barra de Gramame, aqui em 
João Pessoa. A participação 
de grupos culturais e maraca-
tus aqui no evento ajudam a 
chamar a atenção para a ques-
tão do meio ambiente na nos-
sa cidade e no nosso estado. É 

muito importante fortalecer-
mos essa luta em defesa da 
maior fonte de abastecimen-
to da capital. Também é pre-
ciso cobrar dos poderes públi-
cos ações mais efetivas. Isso 
é o nosso futuro, futuro dos 
nossos filhos, da nossa cida-
de, com água limpa e quali-
dade de vida.”, reforçou.

 A Mestra Doci Dos Anjos, 
idealizadora da iniciativa e da 
ong Olho do Tempo, destacou 
a importância do trabalho de 
conscientização das pessoas. 

“São 16 caminhadas que 
nós fazemos, buscando cons-
cientizar nós mesmos de que 
o rio não é a nossa lata de lixo. 
O rio não é o nosso esgoto e 
não é o final do nosso terreiro. 
Infelizmente, as pessoas não 
sabem que todos nós hoje to-
mamos banho com a água do 
Rio Gramame. Todo mundo 
bebeu água de manhã, com 
a água do Rio Gramame. As-
sim também devemos pen-
sar em relação aos demais 
rios, representados pelos ou-
tros grupos que aqui estão.”, 
acrescentou.   

A campanha permanente 
“Rio Gramame quer viver em 
Águas Limpas” foi lançada 
em 2012 em conjunto com as 
comunidades tradicionais do 
Vale do Gramame. De acordo 
com a Aesa, o Gramame pos-
sui 54,3 km de extensão. Ele 
banha sete cidades e garan-
te a sobrevivência de mais de 
700 mil pessoas, 70% só na 
Grande João Pessoa.

Ruy defende preservação 
do Rio Gramame em JP

meio ambiente

n 

Rio merece 
atenção das 
autoridades e 
da sociedade, 
por ser 
responsável 
pelo 
abastecimento 
de 70% da 
população

O vice-presidente do Se-
nado, o paraibano Venezia-
no Vital do Rêgo (MDB) vai 
integrar a equipe de Transi-
ção do Governo Federal. Ele 
vai participar do grupo de 
trabalho que será responsá-
vel pelo setor do turismo. O 
anuncio foi feito, ontem, por 
Geraldo Alckmin (PSB), vi-
ce-presidente da República 
eleito, no dia 30 de outubro.

O anuncio feito por Alck-
min aconteceu na sede do 
Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), em Brasília, 
onde trabalha a equipe de 
transição. Entre os presen-
tes ao anúncio também es-
tavam a presidente do PT, a 
deputada Gleisi Hoffmann, 
e o ex-ministro Aloizio Mer-
cadante.

“Com muita honra recebi 
o convite do nosso presiden-
te Lula e do nosso vice-presi-
dente Geraldo Alckmin para 
integrar a equipe de transi-
ção do futuro governo, na 
área do Turismo. Com a de-
terminação de sempre, irei 
colaborar com este proces-
so de reconstrução do nos-
so país”, escreveu Veneziano 
em uma rede social.

Entre os nomes anuncia-
dos para todas as áreas da 
Transição estão os de gover-
nadores, deputados, senado-
res, ex-ministros, ex-parla-
mentares, especialistas em 
diversas áreas e lideranças 
indígenas.

Foram anunciados, por 
exemplo, além de Veneziano: 
Marina Silva, Izabella Tei-

Veneziano é nomeado para compor equipe
transição

xeria, Flavio Dino, Camilo 
Santana, Helder Barbalho, 
Paulo Câmara, Randolfe Ro-
drigues, Omar Aziz, Neri 
Geller, Kátia Abreu, Hele-
na Chagas, Miguel Rosset-
to, Manoela D’Avila, Hélio 
Doyle, Andre Janones, Tereza 
Cruvinel, Florestan Fernan-
des Junio, Sônia Guajajara, 
Aloysio Nunes Ferreira, Cel-
so Amorim e Marcelo Freixo.

Veneziano e o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), estão em 
missão oficial, representan-
do a Casa Alta na Conferên-
cia da Organização das Na-
ções Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP27), que está 

acontecendo no Egito.
Eles tiveram encontro 

com o presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e 
ainda participaram de amplo 
debate sobre ‘Diálogo Empre-
sarial para uma economia de 
baixo Carbono’, na mesma 
Conferência da ONU.

Segundo Veneziano, a 
COP27 tem uma importância 
fundamental, pois os repre-
sentantes dos países partici-
pantes debatem sobre adap-
tação climática, mitigação 
dos gases do efeito estufa, 
impacto climático na ques-
tão financeira e colaboração 
para conter o aquecimento 
global. Também deve defi-

nir aspectos centrais para a 
implementação do Acordo 
de Paris e dar previsibilidade 
ao financiamento climático.

Veneziano leva à COP27 
dados relacionados ao Nor-
deste, como os impactos no 
desmatamento na Paraíba 
nos últimos anos, que ser-
vem de parâmetro da real si-
tuação da região. Ele lembra 
que, em 2021, o desmatamen-
to na Paraíba foi 147% supe-
rior ao registrado em 2020 
e, com isso, o estado teve o 
terceiro maior aumento do 
país, segundo dados do últi-
mo Relatório Anual do Des-
matamento no Brasil 2021 
(RAD 2021).

Foto: Divulgação

Foto: Ascom/CMJP

Veneziano (D) com Lula (C) e Rodrigo Pacheco (E) na confirmação para a equipe de transição do Governo
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Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cobra verba e defende o agronegócio brasileiro como “parceiro” pelo clima

“Não existem dois planetas Terra”
na cop 27

Emilio Sant’Anna 
e Clarice Couto  
Agência Estado 

O presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) disse, 
na tarde ontem, que o “Brasil 
está de volta” ao debate climá-
tico global, falou no desafio de 
enfrentar o aquecimento glo-
bal em meio a múltiplas crises 
e destacou que “não existem 
dois planetas Terra”. Em pro-
nunciamento na área da Or-
ganização das Nações (ONU) 
da Cúpula do Clima (COP 27), 
em Sharm el-Sheik, no Egito, 
ele também cobrou mais ajuda 
financeira dos países desenvol-
vidos às nações vulneráveis no 
campo ambiental.

“Não haverá futuro en-
quanto estivermos cavando 
um poço sem fundo entre ricos 
e pobres”, disse Lula, que lem-
brou do compromisso firmado 
pelos países ricos em 2009, de 
oferecer, a partir de 2020, US$ 
100 bilhões anuais para que as 
nações mais pobres enfrentas-
sem os efeitos da crise climá-
tica. “Esse compromisso nem 
foi nem está sendo cumprido”, 
criticou.

Lula também participou da 
Conferência do Clima de 2009, 

quando essa verba foi prome-
tida. O modelo e as cifras para 
oferta desses recursos são con-
siderados temas-chave da COP 
neste ano, mas enfrenta difi-
culdades de avançar diante das 
restrições econômicas e de ne-
gociação impostas pela pande-
mia e pela Guerra na Ucrânia.

Isolamento
É a segunda fala pública 

do petista na conferência, que 
participa de primeira agen-
da no exterior após o resulta-
do das eleições. “O combate à 
mudança climática terá o mais 
alto perfil na estrutura do pró-
ximo governo”, destacou, re-
petindo a promessa de zerar o 
desmatamento na Amazônia. 
Mais cedo, Lula disse em ou-
tro espaço da COP que preten-
de tirar o Brasil do isolamento 
e vai pedir à ONU para que a 
conferência de 2025 seja reali-
zada em alguma cidade que te-
nha o bioma.

Com fortes críticas à gestão 
de Jair Bolsonaro, quando a flo-
resta sofreu com uma escalada 
na devastação, ele disse que se-
rão recriadas e reforçadas as 
estruturas para combater os 
crimes ambientais, destacou 
o protagonismo dos indíge-

nas na defesa do bioma e sa-
lientou o compromisso de criar 
um novo ministério, o dos Po-
vos Originários. Ainda segun-
do ele, a sobrevivência da Ama-
zônia e do planeta dependia do 
resultado das eleições no Bra-
sil. “É possível gerar mais ri-
queza sem piorar a mudança 
climática.”

No discurso de quase 30 mi-
nutos, Lula também destacou 
efeitos devastadores de even-
tos climáticos extremos na Eu-
ropa, na África, na Ásia e nos 
Estados, além de falar sobre a 
seca histórica que o Brasil en-

frentou em 2020 e no ano pas-
sado. Ele também destacou o 
desafio de avançar na pauta 
ambiental enquanto o plane-
ta sofre com múltiplas crise, 
como a do risco de um conflito 
nuclear, de abastecimento e de 
energia, da biodiversidade e o 
aumento dos desníveis sociais.

O presidente eleito falou 
ainda sobre a importância de 
reativar o Fundo Amazônia, 
após a paralisação do progra-
ma durante a gestão Bolsona-
ro. Alemanha e Noruega, as 
principais doadoras do Fun-
do, sinalizaram que vão reto-

mar doações após a vitória do 
petista nas eleições. “Estamos 
abertos à cooperação interna-
cional”, disse Lula, em discur-
so antagônico ao de Bolsona-
ro, que critica a interferência 
estrangeira em assuntos liga-
dos à Amazônia.

O presidente eleito disse 
também que, quando o Brasil 
presidir o G-20 (grupo das 20 
economias mais ricas) a partir 
de 2024, a agenda climática será 
uma prioridade.

Cobranças à ONU
Por outro lado, na tônica 

dos discursos da política Sul-
Sul que Lula assumiu em seus 
dois primeiros mandatos (2003-
2010), Lula cobrou uma reforma 
do Conselho de Segurança da 
ONU, criticou a prevalência de 
países ganhadores da Segun-
da Guerra Mundial no órgão e 
falou em criar uma governan-
ça global. Em outra mensagem 
à comunidade internacional, 
disse que vai honrar o com-
promisso firmado pelo Brasil 
com Indonésia e Congo para a 
proteção da cobertura vegetal, 
iniciativa que ficou conhecida 
como a “Opep das florestas”.

No segundo discurso de ontem, na Cúpula do Clima, no Egito, Lula prometeu zerar o desmatamento na Amazônia

n 

“Não haverá 
futuro 
enquanto 
estivermos 
cavando 
um poço 
sem fundo 
entre ricos e 
pobres”

O senador eleito e vice-pre-
sidente da República, Hamil-
ton Mourão (Republicanos), 
rejeitou assumir a entrega da 
faixa presidencial ao presiden-
te eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), diante da possibili-
dade de o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) se recusar a fazer 
esse gesto. 

Segundo o general da re-
serva, a passagem do adereço 
“é do presidente que sai para o 
presidente que entra”. A falta 
da solenidade não é impeditiva 
para a posse do petista.

“Não adianta dizer que eu 
vou passar. Eu não sou o pre-
sidente. Eu não posso botar 
aquela faixa, tirar e entregar. 
Então, se é para dobrar, boni-
tinho, e entregar para o Lula, 
qualquer um pode ir ali e en-
tregar”, afirmou, em entrevis-
ta ao Valor Econômico.

A transmissão do adereço 
não passa de uma solenidade, 
ou seja, o gesto não é impres-
cindível para que o presidente 

eleito tome posse. O novo che-
fe do Executivo passa a ocupar 
formalmente o cargo após fa-
zer juramento à Constituição 
no Congresso Nacional.

O jornal O Estado de São 
Paulo também mostrou que a 
próxima primeira-dama, Ro-
sângela “Janja” da Silva, quer 
organizar uma cerimônia sim-
bólica e fora dos protocolos no 
próximo 1º de janeiro, e não 
conta com a presença de Bol-
sonaro no dia.

A ideia da socióloga é que 
pessoas comuns, sem cargos, 
entreguem a faixa presiden-
cial para Lula no Parlatório do 
Planalto.

Recado a bolsonaristas
Na mesma entrevista, Mou-

rão deixou um recado para de-
sencorajar as manifestações 
com teor antidemocrático que 
pedem “intervenção militar” 
no país. Segundo ele, a direi-
ta bolsonarista deve trabalhar 
politicamente para retornar ao 

Poder em 2026, além de se ele-
ger para prefeituras em 2024.

Ele também opinou que “a 
política não pode estar dentro 
do quartel” e que a relação das 
Forças Armadas com o presi-
dente eleito deve ser tranqui-
la. “O Lula nunca meteu os 
pés pelas mãos junto às For-
ças”, disse.

Mourão: “Eu não sou o presidente”
passagem da faixa presidencial 

O vice-presidente Mourão, na mesma entrevista, teria desencorajado novas manifestações 

O vice
“Eu não posso botar 
aquela faixa, tirar e 
entregar. Então, se é 

para dobrar, bonitinho, 
e entregar para o Lula, 
qualquer um pode ir ali 

e entregar”

Foto: Fábio Rodrigues Pozzembom/Agência Brasil 

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
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Para autoridades ucranianas, medida também serviria para a segurança dos países que fazem parte da organização

Ucrânia quer espaço aéreo fechado
pedido à otan

Agência Estado

Autoridades ucranianas 
pediram ontem que a Orga-
nização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) feche o es-
paço aéreo sobre a Ucrânia, 
uma medida que os aliados 
descartaram anteriormente 
por atrair a aliança direta-
mente para a guerra.

Mykhailo Podolyak, as-
sessor do presidente ucra-
niano Volodymyr Zelensky, 
disse no Twitter que os eu-
ropeus deveriam fazer isso 
“para sua própria seguran-
ça também”.

A Polônia convocou o em-
baixador da Rússia para uma 
reunião de quatro minutos 
que ocorreu “sem qualquer 
troca de cortesias” ou apertos 
de mão, disse um porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores polonês. O gover-
no não descarta a possibili-
dade de expulsar o embaixa-

dor, mas também não tomou 
nenhuma decisão iminente 
de fazê-lo, disse o vice-mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Pawe Jab onski.

“Ele estava lá, exigimos 
uma explicação sobre o que 
a Rússia está fazendo, por-
que a Rússia está conduzin-
do uma guerra agressiva e os 
ataques criminosos da Rús-
sia à infraestrutura pública 
são algo que não aceitamos”, 
disse Jab onski.

Míssil
O presidente da Polônia, 

Andrzej Duda, afirmou a re-
pórteres, ontem, que o mís-
sil que atingiu o país e matou 
duas pessoas provavelmente 
era uma arma de fabricação 
russa disparada por um sis-
tema de defesa aéreo ucra-
niano.

“Atualmente não temos 
evidências de que o míssil 
foi disparado pelo lado rus-

so”, disse ele. Andrzej Duda 
atribuiu o incidente à cam-
panha de mísseis de Moscou 
contra alvos ucranianos, in-
clusive ao longo da frontei-
ra polonesa. 

EUA
Já a porta-voz do Conse-

lho de Segurança Nacional 
dos Estados Unidos, Adrien-
ne Watson, anunciou por 
meio de comunicado oficial 
que a administração tem “to-
tal confiança nas investiga-
ções do governo polonês” 
sobre as explosões próximas 
à fronteira com a Ucrânia e 
que não encontraram “nada 
que contradiga que a explo-
são provavelmente foi resul-
tado de um míssil ucrania-
no de defesa”. Apesar disso, 
o governo americano reitera 
a responsabilidade da Rús-
sia em relação aos ataques 
de mísseis projetados contra 
a Ucrânia.

O ex-presidente dos Esta-
dos Unidos Donald Trump 
anunciou na última terça-fei-
ra que concorrerá pela tercei-
ra vez à Casa Branca em 2024, 
em um esforço para voltar a 
liderar o Partido Republica-
no na tentativa de reeditar o 
pleito que elegeu o atual pre-
sidente Joe Biden em 2020.

“Para tornar a América 
grande e gloriosa novamen-
te, estou anunciando esta 
noite minha candidatura à 
presidência dos EUA”, disse 
Trump a uma audiência de 
várias centenas de apoiadores 
em sua clube em Mar-A-La-
go, na Flórida. “Estou concor-
rendo porque acredito que o 
mundo ainda não viu a verda-

deira glória do que esta nação 
pode ser”. “Vamos novamen-
te colocar os EUA em primei-
ro lugar”, acrescentou.

Impeachment
Uma nova campanha é no-

tável para qualquer ex-presi-
dente, ainda mais para aquele 
que fez história como o pri-
meiro a sofrer impeachment 
duas vezes e cujo mandato 
terminou com seus apoiado-
res invadindo violentamente 
o Capitólio em uma tentativa 
mortal de interromper a tran-
sição pacífica de poder em 6 
de janeiro de 2021.

Trump, no entanto, entra 
na corrida em um momento 
de vulnerabilidade política. 
Ele esperava lançar sua cam-
panha após as retumbantes 

vitórias do Partido Republi-
cano no meio do mandato, 
impulsionadas por candida-
tos que elevou nas primárias 
deste ano.

Em vez disso, muitos des-
ses candidatos perderam, 
permitindo que os demo-
cratas mantivessem o Sena-
do e deixando o Partido Re-
publicano com apenas uma 
maioria mínima na Câmara. 
Longe de ser o líder indiscu-
tível do partido, Trump ago-
ra enfrenta críticas de alguns 
de seus próprios aliados, que 
dizem que é hora dos repu-
blicanos olharem para o fu-
turo, com o governador da 
Flórida, Ron DeSantis, emer-
gindo como um dos primei-
ros candidatos favoritos à 
Casa Branca.

Trump anuncia nova candidatura 
à presidência dos EUA em 2024

pelo partido republicano

A Nasa, agência espacial 
americana, lançou, com su-
cesso, o megafoguete Space 
Launch System (SLS), que 
carregava a espaçonave 
Orion da missão não tripu-
lada Artemis I, rumo à Lua. 
Ao mesmo tempo em que é 
um salto histórico para a as-
tronomia, é apenas um pe-
queno passo para levar o 
homem de volta ao satélite 
natural após meio século, e 
a destinos ainda mais dis-
tantes, como Marte.

Após tentativas frustra-
das e com atraso, o lança-
mento ocorreu oficialmen-
te à 1h47 (3h47 no horário 
de Brasília) de ontem, 16, di-
retamente do Centro Espa-

cial Kennedy, na Flórida, nos 
Estados Unidos. Segundo a 
Nasa, a espaçonave Orion 
vai viajar mais de 64 mil qui-
lômetros além da Lua e retor-
nar à Terra em pouco mais de 
25 dias. A distância é 48 mil 
quilômetros maior do que re-
corde anterior, da Apollo 13.

O pouso da espaçonave 
será acompanhado pelo na-
vio de recuperação na costa 
de San Diego. Conforme a 
Nasa, a Orion entrará na at-
mosfera terrestre a uma ve-
locidade de 40 mil km/h. A 
atmosfera vai reduzir a velo-
cidade para 480 km/h, o que 
vai gerar temperaturas de 
aproximadamente 2,8 milºC, 
colocando o escudo térmi-
co da nave à prova. A mis-
são é, sobretudo, um teste 

da viabilidade e segurança 
da Artemis II, que quer le-
var a primeira mulher e pes-
soa não-branca à Lua. O ob-
jetivo é mostrar a capacidade 
do foguete SLS em realizar a 
missão e do escudo térmico 
da Orion em trazer a tripula-
ção de volta ao solo terrestre.

Conforme mostrou o Es-
tadão, em abril, o movimen-
to que a exploração espacial 
faz de olhar de novo para a 
Lua vem da percepção de 
que o satélite natural é mais 
interessante do que se pen-
sava e que ele ainda não foi 
devidamente explorado.

Outros seis países têm 
planos de realizar missões 
na Lua. São eles: China, 
Rússia, Índia, Japão, Coreia 
do Sul e Emirados Árabes.

Missão da Nasa quer levar o homem 
de volta à Lua após meio século

artemis i

Agência Estado

Megafoguete Space Launch System foi lançado, ontem, com sucesso pela Nasa

Foto: Bill Ingalls/Nasa

Agência Estado

No fim da cúpula de líde-
res em Bali, na Indonésia, o 
G20 acertou, ontem, uma de-
claração conjunta em que ex-
pressa preocupações com os 
principais desafios enfren-
tados pela comunidade in-
ternacional, entre a ofensi-
va da Rússia em território 
ucraniano.

“A maioria dos membros 
condenou veementemente 
a guerra na Ucrânia e en-
fatizou que está causando 
imenso sofrimento humano 
e exacerbando as fragilida-
des existentes na economia 
global”, ressalta o comunica-
do, que tem 17 páginas.

A escolha de palavras su-
gere divergências nas nego-
ciações para a redação do 
texto, uma vez que a própria 
Rússia é parte do G20. “Hou-
ve outras visões e diferentes 

avaliações sobre a situação e 
as sanções”, destaca a nota.

Reforço
O grupo reforçou a im-

portância do cumprimen-
to da lei internacional e do 
respeito ao sistema multi-
lateral, com objetivo de as-
segurar “paz e estabilida-
de”. Os líderes classificaram 
como “inadmissível” o uso 
ou ameaça de utilização de 
armas nucleares, em aparen-
te referência ao Kremlin, que 
já indicou que poderia recor-
rer a esse tipo de armamento 
para defender o país.

O comunicado inclui ain-
da uma frase que o primei-
ro-ministro da Indía, Naren-
dra Modi, disse ao presidente 
russo, Vladimir Putin, em 
um encontro bilateral em se-
tembro. “A era de hoje não 
deve ser a da guerra”, afirma.

O comunicado cita o tre-
cho de uma resolução aprova-

Maioria dos membros do G20 
condenou veementemente a guerra 
André Marinho 

Agência Estado

da pela Organização das Uni-
das (ONU) que condena “nos 
mais fortes termos a agressão 
da Rússia contra a Ucrânia” e 
demanda a saída das tropas 
russas do país vizinho.

Respeito
O grupo reforçou 
a importância do 

cumprimento da lei 
internacional e do 

respeito ao sistema 
multilateral, com 

objetivo de assegurar 
“paz e estabilidade”
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A economia criativa nos traz o livre pensar 
para seguir em busca da economia de 
abundância e de um futuro melhor do que 

imaginamos. Basta ver e perceber as mudanças 
que vêm suprindo as necessidades humanas, 
diante das grandes transformações dos recursos 
limitados em recursos ilimitados, que há muitos 
séculos não era nem possível se cogitar, como 
soluções de problemas da época.

A tecnologia exerce o seu papel de libertador 
de recursos, transformando o que era escasso em 
abundante, elevando os padrões de vida de todos os 
habitantes e criando um mundo de possibilidades. A 
abundância de recursos está ao nosso alcance. São 
as novas tecnologias que estão modificando nossas 
vidas e contribuindo para um mundo melhor. 

Segundo a ONU, a população mundial já 
ultrapassa oito bilhões de pessoas em 2022 e será 
9,7 bilhões em 2050. Com as novas tecnologias 
essa população poderá ser beneficiada com água 
limpa, alimentos e moradia acessíveis, educação e 
saúde para todos, energia ilimitada e não poluente, 
que são necessidades básicas para uma melhor 
qualidade de vida.

O sistema educacional atual precisa ser 
repensado, para que logo cedo as crianças 
possam ser estimuladas para o uso da 
criatividade e da tecnologia que irão possibilitar 
o aprendizado descentralizado e personalizado. 
A abundância só será benéfica se for inclusiva. 
Estamos falando da boa saúde, da boa educação, 
da boa assistência médica preventiva e do 
transporte público para todos.

Enquanto alguns indivíduos estão otimistas sobre 
a abundância de recursos, a grande maioria da 
população ainda continua sem dar a devida atenção 
aos fatos e informações porque, nos tempos atuais, a 
atenção passou a ser um recurso muito limitado para 
acompanhar as mudanças exponenciais.

A velocidade e a memória dos computadores, 
cada vez maiores, com preço e tamanho menores 
é um exemplo de mudança exponencial. Basta 
perceber as redes, os sensores e a inteligência 
artificial, presentes nos vários equipamentos, 
veículos, construções e aplicativos que estão 
disponíveis no nosso dia a dia, e que já contribuem 
para a sustentabilidade, para a redução de 
gastos de energia e de tempo. Pesquisa do Sebrae 
em parceria com o IBGE mostra que 74% das 
micro e pequenas empresas já implementaram o 
controle de energia, 65% o controle no consumo da 
água, 62% reduziram o consumo de papel e 55% 
implementaram a coleta seletiva de lixo. 

Na saúde, a inteligência artificial tende a 
transformar a medicina reativa em medicina 
preventiva e personalizada. O uso inteligente dos 
dados do paciente permite criar modelo mais 
preventivo e efetivo de assistência à saúde, pois 
a tecnologia vem colaborando para a prevenção, 
longevidade e antecipação de diagnóstico.

C.K. Prahalad em seu livro A Riqueza na Base 
da Pirâmide (2004) mostra como pode melhorar a 
vida das pessoas e gerar emprego, renda e lucro. 
Ficou marcante a sua frase: “Se pararmos de 
pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e 
começarmos a reconhecê-los como empreendedores 
incansáveis e criativos e consumidores conscientes 
de valor, um mundo totalmente novo de 
oportunidades se abrirá”. 

Outra frase que devemos sempre lembrar é: “O 
Brasil que dá certo é um país de pessoas conectadas 
e livres para aprender e prosperar coletivamente 
e de forma colaborativa”, do Marcio Okabe, que 
se apresenta como palestrante por vocação e 
“educador maker” por missão, transformando os 
espaços de aprendizagem em um lugar para a 
experimentação criativa e prática do conhecimento.

Se podemos definir abundância como 
disponibilidade de produtos e serviços que se 
renovam e se multiplicam, podemos concluir que 
estamos ganhando acesso a muitos mecanismos de 
prosperidade. A rede que nos une está permitindo 
que nos transformemos em uma mega inteligência 
coletiva e pensamento colaborativo, que não param 
de crescer e que contribuem para o crescimento 
exponencial das inovações.

O caminho para a abundância requer grandes 
inovações, mas também requer tolerância ao 
risco ou ao fracasso e até a tolerância às ideias 
revolucionárias que, a princípio, parecem absurdas. 
Correr riscos faz parte de todo processo criativo das 
pessoas que acham que podem mudar o futuro e 
que, efetivamente, contribuem para as mudanças.

Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Resultado de R$ 70 bilhões representou incremento de 3,9% em relação a 2019

PIB da Paraíba tem quarta 
melhor taxa do Nordeste
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O Produto Interno Bruto 
(PIB) da Paraíba saiu da oitava 
posição, em 2019, para a quar-
ta melhor taxa de crescimen-
to em 2020, dentre os estados 
do Nordeste, segundo dados 
divulgados, ontem, pela Se-
cretaria de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
em conjunto com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).  Os resultados 
ainda mostraram que o Estado 
saiu da 20a posição para a 18a, 
quando comparado a todos os 
estados brasileiros.

De acordo com os resulta-
dos, a Paraíba gerou um Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de R$ 
70,292 bilhões em 2020, após 
um incremento nominal de 
3,9% em relação a 2019. Com 
isso, continuou sendo a sexta 

economia do Nordeste.
 No que diz respeito ao PIB 

per capita, na Paraíba, hou-
ve um aumento nominal de 
2,9%, alcançando a marca de 
R$ 17.402 por habitante em 
2020. Esse patamar correspon-
deu a um incremento de 0,3 
p.p do percentual no PIB per 
capita nordestino e no PIB per 
capita nacional.

 Valor Adicionado Bruto
O PIB do Estado da Paraí-

ba, pela ótica da produção, é 
composto de Valor Adiciona-
do Bruto (VAB) e impostos. O 
VAB correspondeu, em 2019, 
a um percentual de 88,7% e, 
em 2020, a um percentual de 
88,9%, um aumento de partici-
pação de 0,2 p.p. Já os Impos-
tos recuaram de 11,3% para 

11,1%, 0,2 p.p, na composição 
do PIB em 2020.

 No que diz respeito à com-
posição do VAB por setor, o 
de serviços (79,5%) é tradicio-
nalmente aquele que possui 
maior peso na economia pa-
raibana, seguido dos setores 
da indústria (16,0%) e agro-
pecuária (4,5%). Os setores 
da indústria e da agropecuá-
ria apresentaram aumento de 
participação de 0,6 p.p e 0,9 p.p, 
respectivamente, no período 
2020/2019. Por outro lado, o 
setor de serviços caiu na sua 
participação no VAB (1,5 p.p).

 O setor da agropecuária 
foi o único que cresceu em 
2020/2019 na Paraíba apesar 
da pandemia de Covid-19, acu-
sando um crescimento em vo-
lume de 8,7%, um avanço de 

7,4 p.p. Por outro lado, os se-
tores indústria e serviços re-
cuaram em crescimento nes-
se período.

 Quanto ao crescimento 
acumulado de 2010-2020, na 
Paraíba, a agropecuária foi o 
setor que apresentou maior 
variação no período (20,1%), 
seguido dos setores dos servi-
ços (7,8%) e da indústria (6,9%).

 
Boletim

O boletim “Produto Inter-
no Bruto do Estado da Paraíba 
- Resultados 2020” é uma pro-
dução da Gerência Executiva 
de Desenvolvimento Munici-
pal e Regional, da Seplag, com 
base nos dados da Equipes de 
Contas Regionais do Brasil, do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A Paraíba é a única uni-
dade da Federação em que 
há competitividade do eta-
nol frente à gasolina, segun-
do o levantamento realizado 
pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), tendo como 
base a semana de 6 a 12 de 
novembro. O preço médio 
do etanol é de R$ 3,32 e cor-
responde a 69,17% do valor 
médio da gasolina (R$ 4,80). 
Para ser competitivo, o etanol 
deve ter paridade de até 70% 

do preço da gasolina.
Ao considerar os menores 

valores dos dois combustíveis, 
que são de R$ 3,19 para o eta-
nol e de R$ 4,67 para a gasoli-
na, há uma competitividade 
de 68,31%. Mas, no recorte dos 
maiores valores, de R$ 4,09 e 
R$ 4,99, respectivamente, a pa-
ridade é de 81,96%.

No âmbito da cidade de 
João Pessoa, em todos os ce-
nários, é vantajoso ao mo-
torista abastecer com eta-
nol. Conforme a pesquisa da 
ANP, o valor médio do eta-
nol é de R$ 3,29 e o da gasoli-
na, de R$ 4,78, o que garante 

uma paridade de 68,83%.
Ao abastecer nos postos 

com os menores preços, que 
são de R$ 3,19 e R$ 4,74%, res-
pectivamente, o motorista 
consegue uma paridade de 
67,3%. Até mesmo nos postos 
mais caros, ainda há vanta-
gem, com competitividade de 
69,94%, com o etanol custando 
R$ 3,49 e a gasolina, R$ 4,99.

Na divisão por regiões 
do país, o banco de dados da 
ANP mostra que, no Nordes-
te, o preço médio do biocom-
bustível (R$ 3,82) corresponde 
a 74,03% do combustível deri-
vado do petróleo (R$ 5,16). No 

âmbito nacional, a situação é 
ainda mais difícil. A paridade 
é de R$ 75,5%, considerando os 
valores médios de R$ 3,79 do 
etanol e de R$ 5,02 da gasoli-
na. Segundo o levantamento 
semanal, a gasolina já chega a 
custar R$ 7,54, no país, e o eta-
nol, R$ 6,10.

De acordo com a pesquisa 
da ANP, o preço médio do gás 
natural veicular é de R$ 4,59, 
na Paraíba, variando de R$ 
4,44 a R$ 4,89. Já o valor mé-
dio do diesel S10 é de R$ 6,49. 
A menor oferta do combus-
tível é de R$ 6,29, e a maior é 
de R$ 6,79.

Preço do etanol só é competitivo no estado
ranking da anp

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Lançada em 2021, a Cam-
pina Black é uma campanha 
de ativação de vendas que 
ocorre simultaneamente no 
mesmo período em que acon-
tece a Black Friday, ação tradi-
cional do varejo mundial que 
é aguardada com expectativa 
por consumidores e lojistas.

A proposta da campanha 
lançada pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL), é dis-
por de uma identidade pró-
pria para atrair ainda mais a 
atenção dos consumidores e 
permitir com que o comércio 
local obtenha bons resultados 
diante da forte concorrência 
com os grandes marketplace.

Mais de 100 lojas já estão 
confirmadas nessa segunda 
edição, mas a expectativa da 
organização é de que até o 
fim desta semana a meta de 
400 lojas participantes seja al-
cançada já que muitos lojistas 
deixam para efetuar o cadas-
tro de última hora.

A Campina Black terá iní-
cio na próxima segunda-fei-
ra (21) se estende até o dia 25 
de novembro, data em que o 
varejo mundial comemora a 
Black Friday.

As lojas participantes 
receberão o material total-
mente gratuito composto por 
bandeirolas, cartazes e TA-
G ś de preço. A CDL tam-
bém incentiva que os lojistas 
e gerentes realizem ações de 
divulgação e ofereçam des-
contos reais para que o con-
sumidor se sinta realmente 
atraído a comprar no comér-
cio local.

“Ano passado, com a pri-
meira edição da Campina 
Black, nós conseguimos iden-
tificar o aumento significati-
vo de consumidores nas ruas 
do Centro da cidade. Isso de-
monstra o quanto campa-
nhas desta natureza ajudam 
a fortalecer o varejo físico e 
contribuem com a geração de 

Campina Black começa na próxima segunda
segUnda edição 

Mais de 100 lojas já estão confirmadas na campanha

renda para a economia local”, 
destacou Eliézio Bezerra, pre-
sidente eleito da CDL.

Os lojistas que ainda não 
garantiram participação na 
Campina Black podem ca-
dastrar-se gratuitamente no 
link (https://cdlcampina.org.
br/cadastramento-campina
-black/). Os kits começarão a 
ser entregues amanhã, per-

mitindo que o comércio te-
nha tempo hábil para se pre-
parar para a ação.

Logo após a Campina 
Black a CDL realiza a cam-
panha Natal Premiado. A es-
timativa da entidade é de que 
o período de final de ano re-
presente o crescimento entre 
4% e 5% comparado ao mes-
mo período do ano passado.
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Marca foi alcançada mais cedo este ano em relação a 2021 e a maior fatia da arrecadação (66%) foi na esfera federal

Impostômetro atinge R$ 2,5 trilhões 
DesDe janeiro

Da Redação

O Impostômetro, painel 
instalado no edifício-sede da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), no centro histó-
rico da capital paulista, atin-
giu, ontem, a marca de R$ 2,5 
trilhões. Este é o montante 
pago pelos contribuintes bra-
sileiros aos governos federal, 
estaduais e municipais desde 
o início do ano. Entram na con-
tabilidade os impostos, taxas 
e contribuições, incluindo as 
multas, juros e a correção mo-
netária. Em 2021, a marca só foi 
alcançada em 20 de dezembro.

O maior crescimento da ar-
recadação ocorreu na esfera do 
Governo Federal, que fica com 
cerca de 66% da tributação to-
tal, embora redistribua parce-
la dessa receita para estados e 
municípios. Vale lembrar que 
o dinheiro dos impostos serve 
pagar as despesas da própria 
máquina pública e oferecer a 
estrutura necessária para a po-
pulação em diversos âmbitos: 
na saúde, educação, cultura, la-
zer, entre outros. Para que isso 
realmente funcione, é preciso 
que haja uma boa administra-
ção da renda arrecadada.

O dinheiro seria suficiente 
para mudar a vida de muitos 
brasileiros. Por exemplo, da-
ria para comprar mais de três 
milhões de apartamentos com 
116 metros quadrados em São 
Paulo, ou, se aplicado na pou-
pança, renderia R$ 336.912,00 
por minuto. Também seria su-
ficiente para adquirir 5,7 bi-
lhões de cestas básicas. 

O painel físico do Impostô-
metro está localizado no pré-
dio anexo ao edifício sede da 
ACSP. O total de impostos pa-
gos pelos brasileiros também 
pode ser acompanhado pela 
internet, em tempo real, na pá-
gina do Impostômetro (www.
impostometro.com.br). 

Na ferramenta, criada em 
parceria com o Instituto Brasi-
leiro de Planejamento Tributá-
rio (IBPT), é possível acompa-
nhar quanto o país, os estados 
e os municípios estão arreca-
dando com tributos e também 
saber o que dá para os gover-
nos fazerem com o dinheiro.

Foto: Arquivo/Roberto Guedes

Os últimos anos significa-
ram uma verdadeira trans-
formação digital no que diz 
respeito à utilização de meios 
de pagamentos mais ágeis e 
sem a necessidade de com-
partilhamento de objetos. 
O Pix é exemplo disso. Cria-
do em novembro de 2020, o 
sistema registrou uma for-
te e rápida adesão dos brasi-
leiros e já é o meio de paga-
mento mais utilizado no dia 
a dia no país, ultrapassando 

até mesmo o cartão de débito 
e o dinheiro em papel. 

O dado faz parte da pes-
quisa realizada pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em par-
ceria com o Sebrae. De acor-
do com o levantamento, as 
modalidades de pagamen-
to mais utilizadas pelos bra-
sileiros no dia a dia são: Pix 
(67%, com crescimento de 27 

pontos percentuais compa-
rado a 2021 e sobretudo en-
tre os mais jovens), cartão de 
débito (42%, principalmente 
entre os mais velhos), cartão 
de crédito (35%, com desta-
que na classe A/B) e dinheiro 
(22%, com queda de 18 pon-
tos percentuais frente a 2021).

A preferência pelo Pix 
é justificada para 62% dos 
usuários pela rapidez e a pra-
ticidade, seguido do fato do 
valor ser transferido na mes-

ma hora (49%) e não pagar ta-
xas e tarifas (32%).

O levantamento aponta 
ainda um expressivo cres-
cimento no número de con-
sumidores com contas em 
bancos. De acordo com o le-
vantamento, o percentual de 
internautas brasileiros que 
possui esse serviço alcan-
çou 96% em 2022. No levan-
tamento de 2021, o percen-
tual era de 86% − um avanço 
de 10 pontos percentuais en-

tre as pesquisas. Nas classes 
A e B, o percentual chegou a 
99%, enquanto nas classes C, 
D e E, foi de 95%.

A maioria dos entrevis-
tados (65%) possui conta em 
bancos com agências físicas 
e, ao mesmo tempo, man-
tém conta em banco digital. 
Mas também há um percen-
tual que tem conta apenas 
em banco com presença físi-
ca (16%) ou apenas em banco 
digital (16%).

Vantagens
A pesquisa mostra que a 

maior parte dos internautas 
que possuem conta corrente 
têm desconto de tarifas ban-
cárias na conta mais utili-
zada. O percentual dos cor-
rentistas tarifados é de 65%, 
sendo que as principais ta-
rifas são de manutenção da 
conta (34%); saque de dinhei-
ro em espécie no caixa eletrô-
nico (30%) e transferência de 
recursos (26%).

Bancarização cresce e Pix se consolida entre os brasileiros
meio De pagamento

n 

Valor foi 
pago pelos 
contribuintes 
brasileiros 
aos governos 
federal, 
estaduais e 
municipais 
de janeiro 
até ontem

As vendas do varejo fí-
sico brasileiro marcaram 
leve queda de 0,7% em ou-
tubro feita a comparação 
com o mês anterior, que ti-
nha revelado estabilidade. 
De acordo com o Indicador 
de Atividade do Comércio 
da Serasa Experian, o setor 
de veículos, motos e peças 
puxou o índice com a que-
da mais expressiva, de 6%. 

Também com percen-
tual negativo estava o seg-
mento de supermercados, 
hipermercados, alimentos 
e bebidas, com retração de 
0,6%. Todas as outras áreas 
analisadas tiveram varia-

ções positivas, mas não fo-
ram suficientes para impul-
sionar o índice. 

Para o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
apesar da melhora no ce-
nário econômico brasilei-
ro, algumas variáveis têm 
direção contrária. “A que-
da de outubro mostra que 
mesmo com a baixa da in-
flação, que acarreta a recu-
peração do poder de com-
pra dos consumidores, a 
contínua alta da taxa Selic 
impacta setores que têm os 
financiamentos como prin-
cipal ferramenta de com-
pra, por exemplo, o seg-

mento de veículos, motos 
e peças, que apresentou a 
maior queda do mês, in-
fluenciando a retração ge-
ral do índice”.

Variação anual
Na análise anual, entre 

outubro deste ano e o mes-
mo período de 2021, as ven-
das do comércio tiveram 
alta de 1,6%. Nesse cenário o 
aumento mais expressivo fi-
cou para o setor de combus-
tíveis e lubrificantes (7,3%). 
Em contrapartida, o seg-
mento de móveis, eletrodo-
mésticos, eletroeletrônicos 
e informática foi o único a 

marcar queda, essa de 2,9%. 

Metodologia
O Indicador Serasa Ex-

perian de Atividade do Co-
mércio é construído, exclu-
sivamente, pelo volume de 
consultas mensais realiza-
das por cerca de seis mil es-
tabelecimentos comerciais 
à base de dados da Serasa 
Experian. 

As consultas são trata-
das estatisticamente pelo 
método das médias apara-
das, com corte de 20% nas 
extremidades superiores e 
inferiores das taxas men-
sais de crescimento, relati-

vas a cada estabelecimento 
comercial dentro de cada 
um dos seis segmentos va-
rejistas pesquisados. 

Para a formação da sé-
rie agregada do Indicador 
Serasa Experian de Ativi-
dade do Comércio, as taxas 
de crescimento resultan-
tes de cada segmento vare-
jista são ponderadas pelo 
peso relativo de cada um 
deles na Pesquisa Mensal 
de Comércio – Varejo Am-
pliado, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatisti-
ca (IBGE), respeitando-se 
as suas revisões metodo-
lógicas.

Vendas caem 0,7% em outubro, mostra Serasa Experian
retração

Quase a metade dos con-
sumidores (47%) no Brasil 
relataram desistir de uma 
compra on-line durante o 
primeiro semestre deste ano 
devido a problemas com o 
processo de pagamento do co-
mércio eletrônico, de acordo 
com uma nova pesquisa pu-
blicada pela fintech Zimpler. 

A pesquisa da Zimpler 
- uma fintech de pagamen-
tos para comércio eletrôni-
co na Europa - mostrou que 
78% das compras abando-
nadas devido a problemas 

de pagamento eram de va-
lores menores, abaixo de R$ 
300. As compras acima de 
R$ 1 mil representaram ape-
nas cerca de 5% do total da 
amostra, mas foram respon-
sáveis por mais de 20% das 
perdas totais.

“Nosso estudo mostra 
que o custo de transações 
on-line frustradas foi de pelo 
menos R$ 1,3 bilhões - e po-
tencialmente muito mais 
alto”, diz Johan Strand, CEO 
da Zimpler. Segundo dados 
da Nielsen IBit, a receita to-

tal do comércio eletrônico 
no Brasil atingiu R$ 118 bi-
lhões nos primeiros seis me-
ses deste ano, o que signifi-
ca que as transações on-line 
abandonadas representa-
ram 1,1% das vendas totais. 

No entanto, o custo real 
para os varejistas provavel-
mente será maior, já que os 
consumidores têm menos 
probabilidades de voltar aos 
sites de comércio eletrônico 
após uma má experiência. 
“Qualquer fricção nos sis-
temas de pagamentos on-li-

ne não só aumenta os custos 
dos varejistas de comércio 
eletrônico, mas também re-
duz as receitas”, acrescen-
tou Strand.

A Zimpler planeja fazer 
seu lançamento no Brasil nos 
próximos meses, trazendo 
sua tecnologia de processa-
mento de pagamentos e sua 
experiência para construir 
uma integração ao Pix que 
fortalecerá o maior merca-
do de comércio eletrônico da 
América Latina. 

Os dados da Nielsen IBit 

mostram que 6,2 milhões de 
brasileiros fizeram compras 
on-line nos primeiros seis 
meses de 2022. O valor to-
tal dessas transações conti-
nua aumentando, passando 
de R$ 76,2 bilhões no primei-
ro semestre de 2021, porém, 
na realidade, o número de 
brasileiros que compraram 
produtos ou serviços on-li-
ne caiu no primeiro semes-
tre deste ano, abaixo dos 7,3 
milhões de consumidores 
on-line no primeiro semes-
tre de 2021.

Comércio perde R$ 1,3 bi com falhas em pagamentos
Compras on-line

Setor de veículos, motos e peças puxou o índice com a queda mais expressiva, de 6%; todas as outras áreas analisadas tiveram variações positivas

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Diversidade

Instituição é a 8ª melhor universidade do Nordeste e a 45ª do Brasil, segundo a classificação internacional

UFCG é uma das melhores do país
us news & world report

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
é a 8ª melhor universidade 
do Nordeste e a 45ª do Bra-
sil, segundo o ranking US 
News & World Report das 
Melhores Universidades Glo-
bais de 2022-23 publicado na 
segunda-feira, dia 12. A ins-
tituição foi criada a partir do 
desmembramento da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
pela Lei nº. 10.419 de 9 de abril 
de 2002. Além da sede, em 
Campina Grande, a univer-
sidade estende-se por mais 
seis campi localizados nas ci-
dades de Pombal, Patos, Sou-
sa, Cajazeiras, Cuité e Sumé.

 Publicado pela primeira 
vez em 2014, o ranking da US 
News lista as 2.000 melhores 
universidades do mundo em 
mais de 95 países. As insti-
tuições são classificadas com 
base em 13 indicadores que 
medem o desempenho em 
pesquisa acadêmica e suas re-
putações globais e regionais.

 Constam do ranking in-
ternacional 52 universidades 
brasileiras. Delas, as três insti-
tuições melhor avaliadas são 
as universidades de São Pau-
lo (USP), Estadual de Campi-

nas (Unicamp) e a Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

 Em nível mundial, a 
UFCG ocupa a 1.750ª posi-
ção, ficando na 91ª posição na 
América Latina.

 As três primeiras colo-
cações na classificação mun-
dial são ocupadas, respecti-
vamente, pela Universidade 
de Harvard, pelo Instituto 
de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) e pela Universi-
dade de Stanford, todas nor-
te-americanas.

Instituições são classificadas com base em 13 indicadores que medem o desempenho em pesquisa acadêmica e suas reputações

n 

Além da sede, 
em Campina 
Grande, a 
universidade 
estende-se 
por mais 
seis campi 
localizados 
no estado

A Unidade Acadêmica 
de Educação Infantil (UAEI) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
lançou na manhã de ontem, 
o edital para preenchimen-
to de vagas de alunos nova-
tos para o ano letivo 2023. Ao 
todo, estão sendo ofertadas 41 
vagas para crianças de dois a 
quatro anos, distribuídas en-
tre os turnos manhã e tarde, a 
serem preenchidas por meio 
de sorteio.

 As inscrições poderão ser 
realizadas por membros da 
comunidade em geral (pai, 
mãe ou responsável com pro-
curação oficial para esta fina-
lidade), no período de 21 a 25 
de novembro, na Secretaria 
da UAEI, localizada em fren-
te ao Centro de Humanida-
des (CH), no campus sede da 
UFCG. O horário é das 8h às 
11h e das 14h às 16h30min (no 
dia 24, não haverá inscrições 
no turno da tarde).

Serão exigidos os seguin-
tes documentos: cópias da 

Certidão de Nascimento da 
criança e do documento de 
identificação com foto do res-
ponsável pela inscrição, com 
apresentação dos documen-
tos originais.

 As inscrições homologa-
das serão divulgadas no dia 
29 de novembro, na Seção Edi-
tais da página da UFCG, no 
site do CH e na Secretaria da 
UAEI. Não será informado re-
sultado da inscrição por telefo-
ne. O sorteio público será rea-
lizado no dia 1° de dezembro, 
às 14h30min, no Auditório do 
Centro de Extensão José Fa-
rias, no campus sede. O resul-
tado do sorteio será publicado 
no dia 6 de dezembro, nos mes-
mos canais de comunicação in-
formados anteriormente.

O período de matrícula 
dos novos alunos será de 12 a 
16 de dezembro, na Secretaria 
da UAEI, mediante apresen-
tação dos documentos lista-
dos no edital. O não compa-
recimento implicará na perda 
da vaga.

UAEI abre 41 vagas para 
novos alunos na instituição

A diferença no preço do 
quilo do brócolis Ninja che-
ga a R$ 21,40, constata pesqui-
sa de preços para hortifrutis 
realizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP), 
no dia 14 de novembro, nos 
supermercados e mercados 
públicos da capital. Confor-
me o levantamento, o preço 
do produto está oscilando en-
tre R$ 11,59  (Supermercado 
Latorre – Torre) e R$ 32,99 (Su-
permercado Manaíra –Ma-
naíra), variação de 184,64%.

  
Estabelecimentos

O levantamento do Pro-
con-JP esteve em 23 estabele-
cimentos de diversos bairros 
de João Pessoa e traz preços 
de 90 produtos entre folha-
gens, hortaliças, frutas, ver-
duras, legumes, tubérculos, 
entre outros. 

A maior variação da pes-
quisa, no entanto, foi registra-
da no quilo da melancia Baby, 

234,50%, com preços entre R$ 
2 (Box 25 – Mercado da Tor-
re) e R$ 6,69 (Carrefour – Ae-
roclube), diferença de R$ 4,69.

Mais diferenças
  Outras diferenças signi-

ficativas foram encontradas 
no quilo de dois tipos de kiwi, 
com o Ninja apresentando 
R$ 18,19, oscilando entre R$ 
19,99 (Supermercado Manai-
ra – Manaíra) e R$ 28,18 (Ver-
dFruti – Manaíra), variação 
de 91%; e no tipo comum, R$ 
17,58, com preços entre R$ 10 
(Box 25 – Mercado da Tor-
re) e R$ 27,59 (Supermerca-
do Latorre – Torre), variação 
de 175,90%.

As outras maiores varia-
ções ficaram com o quilo do 
pimentão verde, 209,67%, com 
preços entre R$ 3 (Galego das 
Frutas – Mercado de Manga-
beira) e R$ 9,29 (Carrefour – 
Aeroclube), diferença de R$ 
6,72; no quilo do mamão For-
mosa, 199,67%, com preços 

entre R$ 3 (Box 25 – Mercado 
da Torre) e R$ 8,99 (Supermer-
cado Latorre – Torre), diferen-
ça de R$ 5,99; e na unidade do 

abacaxi, 199,50%, com preços 
entre R$ 2,00 (Lindomar da 
Batata – Mercado Central) e 

R$ 5,99 (Supermercados Ma-
naíra – Manaíra e Latorre – 
Torre), diferença de R$ 3,99. 

Supermercados 
O levantamento foi rea-

lizado nos seguintes super-
mercados: Manaíra e Verd-
Frut (Manaíra); Menor Preço 
(Bairro dos Estados); Santia-
go e Latorre (Torre); Bemais 
(Bancários); e Carrefour (Ae-
roclube). 

Mercados públicos
O Procon-JP visitou boxes 

nos seguintes mercados pú-
blicos: Central (Tony da Ver-
dura, O Verdurão, Frutas em 
Geral, Manoel das Frutas e 
Lindomar da Batata); Torre 
(Zuca da Macaxeira, Pomar 
Sertanejo, Paraíso das Frutas 
e Box 25); Mangabeira (Mar-
cos Hortifruti, Galego das 
Frutas, Hortifruti Nordesti-
no e Pomar da Economia); 
e Bairro dos Estados (Box 3, 
Valrany e Box D Fruta).

Diferença no preço do brócolis passa de R$ 21 
pesquisa do procon

Um estudo publicado recen-
temente por pesquisadores do 
Campus V da Universidade Esta-
dual da Paraíba evidenciou a pre-
sença de parasitas em solos de 12   
pontos distintos de João Pessoa e 
Região Metropolitana. As amos-
tras, que foram analisadas no la-
boratório do Centro de Ciências 
Biológicas e Sociais Aplicadas 
(CCBSA) da UEPB, foram cole-
tadas em praças públicas e ruas 
onde há uma circulação de pes-
soas, sobretudo de crianças.

O trabalho “Avaliação da in-
cidência de parasitos em solos de 

bairros da cidade de João Pessoa
-PB e Região Metropolitana”, que 
é fruto de um trabalho de con-
clusão do componente curricular 
“Parasitologia básica”, da gradua-
ção em Ciências Biológicas, envol-
veu o esforço coletivo de discentes 
do referido curso, sob a coordena-
ção do professor Leonardo Ferrei-
ra Soares.

Das 48 coletas devidamen-
te preparadas em laboratório, 
42,85% do resultado foi obtido na 
Praça São Gonçalo, no bairro da 
Torre, onde foi encontrado o pa-
rasito Strongyloides stercoralis.

Estudo evidencia presença 
de parasitas em solos de JP

da uepb
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Maior variação 
da pesquisa 
foi registrada 
no quilo da 
melancia Baby, 
que chegou a 
234,50%, com 
preços entre 
R$ 2 e R$ 6,69

Feiras livres ainda são uma alternativa para negociar os preços de determinados produtos 

Foto:  Divulgação/Procon-JP

Foto: Fabiana Veloso

Produtos
O levantamento do 

Procon-JP esteve em 
23 estabelecimentos 
de diversos bairros 

de João Pessoa e traz 
preços de 90 produtos 

entre folhagens, 
hortaliças e frutas
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Além dos óbitos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 288 acidentes graves, com 1.185 pessoas feridas

Acidentes causam 72 mortes no país
balanço do feriado

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

Setenta e duas pessoas 
perderam a vida em aciden-
tes automobilísticos ocorri-
dos em rodovias federais de 
todo o país, entre a 0h da úl-
tima sexta-feira (11) e às 23h59 
de anteontem (15). Além dos 
óbitos, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) registrou a 288 
acidentes graves durante os 
cinco dias de duração da cha-
mada Operação Proclamação 
da República 2022.

Em 2021, quando o feria-
do caiu na segunda-feira (15) 
e, portanto, a operação rodo-
viária durou um dia a menos, 
foram contabilizadas 78 mor-
tes e 210 acidentes graves. Por 
outro lado, o número de pes-
soas feridas aumentou, pas-
sando de 888, no ano passa-
do, para os atuais 1.185.

Este ano, os policiais ro-
doviários federais autuaram 
4.919 motoristas por ultrapas-
sagem indevida e 3.870 veícu-
los cujos condutores ou passa-
geiros não usavam o cinto de 
segurança. Além disso, 1.567 
pessoas foram flagradas diri-
gindo sob o efeito de alguma 
substância psicoativa.

A quantidade de moto-
ristas que se submeteram ao 
teste do bafômetro (etilôme-

tro) para que fosse averigua-
da a concentração de álcool 
em seus organismos foi qua-
se três vezes superior a regis-
trada no ano passado, saltan-
do de 15.245, em 2021, para 
55.628, este ano.

Durante a operação des-
te ano, os agentes federais re-
cuperaram 89 veículos rou-
bados ou furtados – no ano 
passado, foram 99. Além dis-
so, foram apreendidas mais 
de 5,8 toneladas de cocaína e 
maconha. Ao todo, 648 pes-
soas foram detidas este ano 
nas rodovias federais (contra 
482 em 2021).
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Este ano, 
os policiais 
rodoviários 
federais 
autuaram 4.919 
motoristas por 
ultrapassagem 
indevida 
e 3.870 
veículos cujos 
condutores ou 
passageiros 
não usavam 
o cinto de 
segurança

As apostas da Mega da 
Virada, concurso especial da 
Mega-Sena de número 2.550, 
com um prêmio estimado 
em R$ 450 milhões, começa-
ram a ser feitas ontem.

De acordo com a Caixa, 
o valor é o maior da história 
das Loterias Caixa; e o sor-
teio das seis dezenas será 
realizado no dia 31 de de-
zembro.

As apostas devem ser fei-
tas em volante específico da 
Mega da Virada em qual-
quer casa lotérica credencia-
da pela Caixa, em todo o país 
ou pela internet.

Como nos demais con-
cursos especiais, o prêmio 
principal da Mega da Vi-
rada não acumula. Se não 
houver ganhadores na fai-
xa principal, com acerto de 
seis números, o prêmio será 
dividido entre os acertado-
res da 2a faixa (com o acerto 
de cinco números) e assim 
por diante.

Para jogar na Mega da Vi-
rada, é só marcar de seis a 20 
números dentre os 60 dispo-
níveis no volante. O aposta-
dor ainda pode deixar que o 

Prêmio pode chegar a R$ 450 milhões
mega da virada

sistema escolha os números 
por meio da Surpresinha. O 
valor da aposta simples, com 
seis dezenas marcadas, cus-
ta R$ 4,50.

Bolão
O apostador também 

pode aumentar as chances 
de ganhar realizando apos-
tas em grupo por meio do Bo-
lão Caixa. Basta preencher o 
campo próprio no volante 
ou solicitar ao atendente da 
lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões 
têm preço mínimo de R$ 10. 

Porém, cada cota não pode 
ser inferior a R$ 5. É possível 
realizar um bolão de no mí-
nimo duas e no máximo 100 
cotas. Também é possível ad-
quirir cotas de bolões orga-
nizados pelas unidades loté-
ricas. Neste caso, poderá ser 
cobrada uma tarifa de servi-
ço adicional de até 35% do va-
lor da cota.

De acordo com a Caixa, 
caso apenas um apostador 
ganhe o prêmio da Mega da 
Virada e aplique todo o valor 
na poupança, receberá R$ 2,7 
milhões no primeiro mês.

As apostas da Mega da Virada começaram ontem e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

Divisão
Se não houver 

ganhadores na faixa 
principal, com acerto 

de seis números, o 
prêmio será dividido 

entre os acertadores da 
2a faixa (com o acerto de 
cinco números) e assim 

por diante

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho (Sedest), pro-
move, hoje, a segunda edição 
itinerante do Feirão da Empre-
gabilidade. Desta vez, o pro-
jeto acontece na Escola Cida-
dã Integral Professor Celestin 
Malzac, no bairro Valentina 
Figueiredo. Além de disponi-
bilizar cerca de 400 vagas de 
emprego, o evento vai ofere-
cer 21 cursos de capacitação 
gratuitos. Para participar, os 
interessados devem efetuar 
inscrição pelo link https://bit.
ly/feiraovalentina. A progra-
mação inicia às 9h e se esten-
de até 17h.

 Pela manhã, acontecerão 
13 cursos: “Introdução à bar-
bearia”, às 9h; “Como elaborar 
um currículo vencedor”, às 9h; 
“Marketing pessoal para se 
destacar”, às 9h; “Empregabili-
dade”, às 9h; “Processos admi-
nistrativos”, às 9h; “Empreen-
dedorismo e Produtividade”, 
às 9h; “Imagem pessoal no 
ambiente de trabalho”, às 11h; 
“Noções básicas do Bodypier-
cer”, às 11h; “Auxiliar adminis-
trativo”, às 11h; “Qualidade no 
atendimento”, às 11h; “Mar-
keting de barbearia”, às 11h; 
“Metaverso e profissões do fu-
turo”, às 11h; e “Como criar ar-
tes para redes sociais”, às 11h.

 Já à tarde, serão mais oito: 
“Posicionamento e Marke-
ting”, às 13h; “Crescer, vencer 
e prosperar seu negócio”, às 
13h; “Como se comportar na 
entrevista de estágio”, às 13h; 
“Organização financeira”, às 
13h; “Como usar as redes so-
ciais para aumentar suas ven-
das”, às 15h; “Oratória - Técni-
cas para falar em público”, às 
15h; “Técnicas de vendas”, às 
15h; e “Como criar artes para 
redes sociais”, às 15h.

 “O mercado busca pes-
soas qualificadas. É preciso 
estar preparado para enca-
rar as oportunidades quando 
elas surgirem. Pensando nis-
so, montamos uma programa-
ção ampla e diversificada, vol-
tada não apenas para quem 
almeja uma oportunidade de 
emprego, como também para 
quem quer empreender. Todas 
as atividades vão render certi-
ficados aos participantes”, des-
tacou Vaulene Rodrigues, se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho.

 
Empreendedorismo 

O Feirão também vai dis-
ponibilizar serviços espe-
ciais para empreendedores. 
Os consultores da ‘Sala do 
Empreendedor’ da Sedest es-
tarão no local para tirar dúvi-
das referentes à formalização 
de empresas, inclusive, reali-
zando a abertura de registro 
de Microempreendedor In-
dividual (MEI). Já a equipe 
do ‘Eu Posso’ estará presen-
te para apresentar o progra-
ma de microcrédito social, 
promovido pela Prefeitura 
de João Pessoa, e também fa-
zer análise de viabilidade fi-
nanceira.

 
Documentação

Para ter acesso a qualquer 
atividade oferecida no even-
to, os interessados precisam 
apresentar as versões origi-
nais do RG, CPF, comprovan-
te de residência e da carteira 
de trabalho.

 
Localização 

A Escola Cidadã Integral 
Professor Celestin Malzac, fica 
na Rua Professora Maria Ze-
naide Brasilino, s/n, nas pro-
ximidades do Hospital Muni-
cipal Valentina (HMV).

Feirão da Empregabilidade 
oferece 21 cursos gratuitos

capacitação

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) co-
meçou a ser aplicado no últi-
mo domingo (13) em mais de 
1,7 mil municípios de todo 
o país. Para ser realizado, a 
organização começou mui-
to antes, ainda no ano pas-
sado. As provas seguem no 
próximo domingo (20). Após 
a realização do exame come-
ça uma nova fase até a divul-
gação dos resultados e das 
correções das redações.

São milhares de pessoas 
e diversas instituições enga-
jadas nas várias fases de pre-
paração do Enem. Conheça 
um pouco do passo a passo 
da realização do maior exa-
me de ingresso no ensino su-
perior do Brasil. 

O Enem é composto por 

uma prova de redação e qua-
tro provas com 45 questões 
objetivas cada: linguagens, 
matemática, ciências huma-
nas e ciências da natureza. 
Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), que é o responsá-
vel pelas provas, a prepara-
ção de uma edição do Enem 
começa antes mesmo da úl-
tima edição ser finalizada. 

Os itens do Enem são ela-
borados por especialistas se-
lecionados por meio de cha-
mada pública do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Eles devem 
seguir a matriz de referên-
cia, guia de elaboração e re-
visão de itens estabelecidos 
pelo Inep. Após escritos, os 
itens passam, então, por re-
visores e depois por espe-

cialistas do Inep. Finalmen-
te, os itens são pré-testados 
em aplicações feitas em es-
colas pelo país. O proces-
so é sigiloso e os estudantes 
não sabem que estão res-
pondendo a possíveis ques-
tões do Enem. Com a aplica-
ção, avalia-se a dificuldade, 
o grau de discriminação e a 
probabilidade de acerto ao 
acaso da questão. Os itens 
aprovados passam a compor 
o Banco Nacional de Itens 
(BNI), que fica disponível 
para aplicações futuras do 
Enem.

Para ter acesso ao BNI, 
é preciso seguir um proto-
colo de segurança. Todos 
os servidores e colaborado-
res com autorização de aces-
so aos itens assinam termos 
de sigilo e confidencialida-
de. O BNI fica no Ambien-
te Físico Integrado Seguro, 

localizado na sede do Inep, 
em Brasília. O ambiente fica 
isolado, possui salas com 
abertura somente com o 
uso de digitais e computa-
dores sem acesso à internet 
ou à intranet da autarquia. 
Todo o processo de capta-
ção, elaboração e revisão de 
itens para compor o Enem e 
outros exames do instituto 
ocorre nesse espaço. 

Enem finaliza provas no próximo domingo
educação

Agência Brasil

Mariana Tokarnia 

Agência Brasil
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São milhares 
de pessoas 
e diversas 
instituições 
engajadas nas 
várias fases 
de preparação 
do Enem

O uso de máscaras de pro-
teção contra a Covid-19 voltou 
a ser obrigatório em ambien-
tes fechados da Universidade 
de São Paulo (USP). A medida 
inclui salas de aula, auditórios, 
museus, laboratórios, bibliote-
cas, locais de atendimento ao 
público e setores administra-
tivos. Entre esses espaços está 
o Museu do Ipiranga, que é li-
gado à universidade.

A USP disse que nos am-
bientes externos, apesar de 
não ser obrigatório, o uso é re-

comendado em situações de 
aglomeração. A decisão é da 
Comissão Assessora de Saú-
de da Reitoria e foi divulgada 
na última sexta-feira. A medi-
da se baseia no aumento do 
número de pessoas com sin-
tomas gripais e diagnósticos 
positivos de infecção pelo co-
ronavírus na comunidade aca-
dêmica.

A comissão orienta que se-
jam utilizadas máscaras cirúr-
gicas ou as do tipo N95, e que 
os usuários da USP lavem as 
mãos com frequência ou fa-
çam higienização com álcool 
70%. O esquema vacinal com-

pleto contra a Covid-19 é obri-
gatório para professores, ser-
vidores e estudantes. 

O comunicado recomen-
da ainda que não sejam reali-
zados eventos festivos, confra-
ternizações, coffee breaks ou 
eventos similares em que os 
participantes precisam retirar 
a máscara para se alimenta-
rem. A ideia é evitar situações 
que aumentem a possibilidade 
de transmissão do vírus.

Histórico
O uso de máscara como 

prevenção da Covid-19 havia 
deixado de ser obrigatório em 

ambientes fechados da USP em 
24 de agosto. Naquele momen-
to, o uso seguiu obrigatório no 
transporte coletivo e nos ser-
viços de saúde que funcionam 
nos campi da universidade.

No estado de São Paulo, 
o uso de máscaras em am-
bientes fechados é facultati-
vo desde março. A exigência 
se manteve por um tempo no 
transporte público, o que foi 
suspenso em setembro. As 
universidades públicas pau-
listas, no entanto, mantiveram 
por mais tempo o uso obriga-
tório em salas de aulas e am-
bientes fechados.

Uso de máscara volta a ser obrigatório na USP 
em ambientes fechados

Camila Maciel 

Agência Brasil
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O lateral-direito Danilo afirmou 
na última terça-feira que a seleção bra-
sileira é uma das favoritas para vencer 
a Copa do Mundo no Catar, mas que 
também vê França e Argentina como 
claras candidatas ao título. 

"Aceitamos a responsabilidade e 
estamos conscientes dos nomes que 
temos. É inegável que estamos en-
tre os favoritos, mas também há ou-
tras equipes com grandes jogadores, 
essa é a beleza da competição", disse 
o jogador da Juventus em entrevista 
coletiva em Turim, na Itália, no com-
plexo esportivo do seu clube, onde o 
Brasil se prepara antes de embarcar 
para o Catar. 

"França e Argentina são, sem dúvi-
da, duas equipes muito fortes que cer-
tamente irão longe. Temos jogadores 
importantes, pessoas que jogam nas 
melhores equipes do mundo e que fa-
zem a diferença. Quando usamos a 
camisa da seleção, temos a sensação 
de sermos aqueles meninos no Brasil 
que sonhavam em ganhar a Copa do 
Mundo. Temos esta sensação, dá uma 
força inimaginável", acrescentou. 

O Brasil estreia na Copa do Mundo 
no dia 24 de novembro, contra a Sér-
via, seleção de Dusan Vlahovic e Fi-
lip Kostic, companheiros de equipe de 
Danilo. Apesar de reconhecer que os 
colegas são muito perigosos, o lateral 
valorizou a qualidade dos brasileiros, 
com destaque para Neymar. 

"Há uma ligação muito boa com 
Neymar, é muito fácil. Na equipe, ele 
é uma fonte de alegria porque está 
sempre alegre e positivo", comentou. 

Danilo também enalteceu Daniel 
Alves, seu concorrente na briga pela 
titularidade na lateral-direita. 

"Em termos de liderança, ele é um 
exemplo. Ele busca melhorar, se adap-
tar para encontrar a sua melhor for-
ma possível e poder jogar na Copa 
do Mundo. Está sempre alegre, não 
relaxa nos treinos, vai 100% e é uma 
influência para todos. Em uma com-
petição curta como esta é muito im-
portante estar sempre concentrado, e 
ele é um exemplo de liderança e con-
centração", avaliou. 

"Não há rivalidades entre nós, este 
é um grupo compacto e todos contri-
buem da melhor maneira possível. 
Todos aqui sabem o que têm de fazer 

e o que têm de contribuir. Aqui não 
há comparação", acrescentou. 

O lateral da Juventus também ga-
rantiu que está em excelentes condi-
ções para disputar a Copa no Catar. 

"É a minha segunda Copa do 
Mundo, depois de uma lesão na pri-
meira. Eu me sinto muito prepara-
do, emocional, mental e fisicamente 
para estar com a seleção, para po-
der pertencer ao grupo. Estou satis-
feito, só posso fazer o meu melhor", 
garantiu. 

Sobre a razão pela qual a seleção 
brasileira está treinando em Turim, 
e não em outro lugar com condições 
meteorológicas mais semelhantes às 
do Catar, Danilo minimizou a impor-
tância da questão. 

"São apenas alguns dias, quatro 
ou cinco, na Europa, porque é onde 
a maioria de nós estava. Uma de-
cisão focada no trabalho de grupo, 
para levar o mínimo de tempo pos-
sível para treinar. O centro de treina-
mento (da Juventus) tem um centro 
de repouso, um centro de fisiotera-
pia. A partir de sábado estaremos no 
Catar, o tempo não é tão importan-
te", sublinhou. 

Paraibanos viajam 
para o Catar

mundial 2022

A procura por pacotes de viagens 
para a Copa do Mundo do Catar au-
mentou com o fim do processo eleito-
ral. A constatação foi feita por Adal-
berto Buarque, que faz parte do setor 
de marketing de uma das maiores 

agências de turismo do país, com uni-
dades em João Pessoa. Segundo o en-
trevistado, são os grupos de amigos 
os maiores interessados pelos jogos 
do Mundial que tem abertura mar-
cada para o próximo domingo, 20. 
Mas apesar do aumento nas duas úl-
timas semanas, a procura pelo desti-
no ainda é tímida, não devendo mu-
dar muito até o final da competição.

“Sinto que a copa, este ano, por 
ser muito longe e em uma região que 
tem um padrão altíssimo, não favore-
ceu”, afirmou Adalberto. Para se ter 
uma ideia dos valores, fazendo uma 
busca rápida em um dos sites mais 
populares de vendas de passagens 
aéreas, é possível encontrar o bilhete  
de ida e volta, saindo de João Pessoa 
com destino a Doha, capital do Catar,  
a partir de R$ 17 mil. “Um voo mui-

to longo, que necessita de uma esca-
la e também temos a questão da in-
flação que impacta nos valores das 
passagens”. São os jogos da fase de 
mata-mata e a final, os mais procu-
rados atualmente. “Até porque os jo-
gos iniciais já estão esgotados”, obser-
vou  Adalberto Buarque. 

A consultora de viagens, Thaís 
Carvalho, conta que ainda não ven-
deu nenhum pacote para a copa e 
acredita que além dos valores, há 
ainda receio em relação à pandemia. 
“Com essa onda querendo crescer, 
acredito que as pessoas ficam com 
certo medo também”. A entrevista-
da lembra que, em 2019, a final da 
Taça Libertadores, também no Ca-
tar, foi sucesso de vendas. “Muitos 
flamenguistas compraram os paco-
tes, porque apesar de ser no mesmo 

lugar, o contexto era outro. Eu acredi-
to que nessa copa as pessoas devam 
acompanhar mais de casa ou de ba-
res”, pontuou a entrevistada que tam-
bém trabalha em uma grande rede, 
com centenas de unidades espalha-
das pelo país. 

Para quem se programou e fez o 
investimento, resta esperar o dia do 
embarque que para o empresário 
André Peixoto é hoje. O planejamen-
to, lembra, começou assim que a Fifa 
realizou o sorteio dos grupos, no mês 
de abril. Serão 26 dias e 16 jogos. “Eu 
desembolsei em torno de R$ 25 mil. 
Deu pra me organizar direitinho pe-
gando os ingressos mais baratos e ra-
chando hospedagem. Estou animado 
demais, já sem dormir direito há se-
manas”, afirmou o torcedor que está 
viajando com um grupo de amigos. 

Para quem, diferente de An-
dré, não vai conferir de perto os 
jogos do Mundial, há a opção de 
aproveitar do Brasil mesmo,  o que 
a grande maioria vai fazer. E para 
conquistar o público nesse perío-
do, hotéis e resorts estão investin-
do em estrutura com o objetivo de 
reunir os apaixonados pelo esporte. 
A ideia é torcer pela seleção canari-
nho, independente de onde estiver, 
como disse a empresária Ana Vir-
ginia Falcão, proprietária de agên-
cia de turismo em João Pessoa. “Te-
mos vendido a Copa no sentido das 
pessoas aproveitarem o momen-
to para viajar e assistir aos jogos 
em resorts e hotéis que irão ofere-
cer todo conforto e estrutura para 
isso, e não necessariamente o paco-
te para a Copa no Catar”.

EFE

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Pandemia e preço 
alto das passagens 

fazem a procura por 
pacotes para Copa 

do Mundo 2022 
ser bastante tímida

Danilo vê o Brasil, França e Argentina como favoritos
seleção brasileira

O lateral Danilo não vê rivalidade com Daniel Alves e 
diz que o ex-jogador do São Paulo está procurando a 

sua melhor forma física antes da estreia do Brasil

Em novembro do ano passado, André 
Peixoto acompanhou jogo da Seleção 
pelas Eliminatórias contra a Colômbia, 
em São Paulo. Hoje, ele viaja para o 
Catar confiante na conquista do hexa
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Isabel Salgado, um dos íco-
nes do vôlei brasileiro, morreu 
nessa quarta-feira, aos 62 anos, 
em São Paulo. Pioneira do vôlei 
de praia, ela também fez car-
reira nas quadras e se notabi-
lizou por ser uma voz atuan-
te no esporte. Mãe dos atletas 
Maria Clara, Pedro e Carol Sol-
berg, ela foi anunciada, na se-
gunda-feira, como membro 
do grupo de transição do pre-
sidente eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), junto de Ana Mo-
ser e Raí, para tratar de assun-
tos ligados ao Esporte.

Isabel sofria da síndrome 
aguda respiratória do adulto 
(SARA). Ela chegou a ser in-
ternada no Hospital Sírio-Liba-
nês, em São Paulo, mas não re-
sistiu. Trata-se de uma doença 
rara. A Síndrome Aguda Res-
piratória do Adulto é uma con-
dição em que há acúmulo de 
líquido nos pulmões, dificul-
tando que o paciente absorva o 
oxigênio. O quadro geralmen-
te é causado como consequên-
cia de outra doença, quando 
há comprometimento do pul-
mão. O anúncio de sua morte 
foi confirmada pelos amigos e 
pessoas mais próximas nas re-
des sociais.

Revelada pelo Flamengo, 
Isabel foi a primeira jogadora 
brasileira de vôlei a atuar na 
Europa, acertando com o Mo-
dena, da Itália, em 1980. Foi 
medalha de bronze com a se-
leção brasileira nos Jogos Pan
-Americanos de 1979, em Por-
to Rico, participando ainda das 
Olimpíada de 1980, em Mos-
cou, e 1984, em Los Angeles.

Ao encerrar a sua trajetó-

Ela fez carreira tanto nas quadras, quanto na praia e integrava o grupo de transição do presidente eleito Lula

Pioneira do vôlei morre aos 62 anos
isabel salgado

Após se aposentar das areias, Isabel trabalhou como técnica, chegando, inclusive,  a treinar as filhas Maria Clara e Carol no circuito de vôlei

Agênica Estado ria nas quadras, ele se tornou 
nome importante do Brasil no 
vôlei de praia, ficando marca-
da pela parceria com Jackie Sil-
va. Porém, foi ao lado de Rose-
li Ana Timm que conquistou o 
Mundial de Vôlei de Praia, em 
Miami, em 1994.

Ao se aposentar das areias, 
trabalhou como técnica, che-
gando a treinar as filhas Maria 
Clara e Carol no vôlei de praia. 
Em 2016, Isabel foi escolhida 
como um dos nomes a carregar 
a tocha olímpica no Rio, sede 
dos Jogos naquele ano.

Ana Moser lamentou a 
morte de Isabel nas redes so-
ciais. A ex-jogadora afirmou es-
tar de luto e desejou sentimen-
tos aos familiares pela “perda 
irreparável”. A conta oficial do 
Time Brasil também prestou 
condolências, classificando Isa-
bel como “um dos maiores no-
mes do esporte” e “craque den-
tro e fora das quadras”.

Gleisi Hoffman, presiden-
te nacional do PT, também la-
mentou a morte de Isabel nas 
redes sociais. “Mulher de ta-
lento, coragem e posições fir-
mes. Contribuiu diretamente 
para a vitória da democracia e 
estava no grupo de esportes do 
Gabinete de Transição (do go-
verno Lula)”, escreveu.

Lula também se manifes-
tou, exaltando a trajetória da 
atleta dentro e fora das qua-
dras. “Isabel Salgado não foi 
apenas um símbolo para o es-
porte, mas também de luta na 
defesa de seus ideais. Seu pio-
neirismo no esporte abriu as 
portas para muitas brasileiras. 
Suas conquistas levaram o Bra-
sil a outro patamar na história 
do vôlei feminino”.

A Confederação Bra-
sileira de Voleibol (CBV), 
através de nota oficial, ma-
nifestou o seu profundo 
pesar pelo falecimento da 
ex-jogadora de vôlei Isa-
bel Salgado, aos 62 anos. 
Isabel foi um dos grandes 
talentos do vôlei nacional 
e defendeu a seleção bra-
sileira feminina em duas 
edições dos Jogos Olímpi-
cos - Moscou (1980), e Los 
Angeles (1984). Na praia, 
venceu etapas do Circuito 
Mundial e do Circuito Bra-
sileiro. Foi craque também 
fora das quadras, e como 

técnica levou o Vasco ao 
vice-campeonato da Su-
perliga 2000/2001. Mãe de 
Pilar, Maria Clara, Pedro, 
Carolina e Alison, viu três 
de seus filhos seguirem 
carreira no vôlei de praia, 
com importantes conquis-
tas para o vôlei nacional. 
Neste momento tão difícil, 
a CBV se solidariza com a 
família e com os amigos 
de Isabel.

“Isabel foi exemplo e 
inspiração para gerações 
de jogadores ao longo das 
últimas décadas. Foi uma 
jogadora extraordinária 

e contribuiu de maneira 
ímpar para o desenvolvi-
mento do voleibol femini-
no. Será para sempre uma 
referência do nosso espor-
te. Prestamos nossa solida-
riedade a todos os familia-
res e amigos de Isabel, em 
especial a seus filhos Pe-
dro e Carolina. Neste fim 
de semana, eles disputa-
riam a etapa final do Cir-
cuito Brasileiro, evento no 
qual a CBV fará uma série 
de homenagens a Isabel“, 
disse Radamés Lattari, vi-
ce-presidente da CBV.

Como homenagem a 

Isabel, haverá um minu-
to de silêncio antes de to-
dos os jogos das Superli-
gas masculina e feminina 
desta semana. Na eta-
pa de Niterói do Circui-
to Brasileiro de vôlei de 
praia, haverá um minuto 
de silêncio antes do pri-
meiro jogo do Top 8, com-
petição que contaria com 
a presença de seus filhos 
Carolina e Pedro; e antes 
das finais do Aberto e do 
Top 8. Os atletas dispu-
tarão a competição com 
uma tarja preta no unifor-
me em sinal de luto.

CBV lamenta a morte em nota oficial
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A fase recente do atacan-
te Cristiano Ronaldo tem sido 
motivo de preocupação em 
Portugal, mas antigos joga-
dores da seleção do país dis-
seram, ontem, que confiam 
que o astro, atualmente, no 
Manchester United, brilhará 
na Copa do Mundo. 

"Ele silenciará ainda mais 
os críticos e marcará gols, que é 
o melhor que sabe fazer", disse 
o ex-meia-atacante Rui Barros, 
durante um evento realizado 
em Lisboa por uma empresa 
de apostas esportivas. 

O antigo jogador de Porto 
e Juventus destacou que CR7 é 
um jogador que se motiva pe-
las críticas, "por isso, é natural 
que vá a este Mundial e volte 
a ser 'o Ronaldo'". 

O goleiro Beto, que dispu-
tou a edição de 2010 da Copa 
do Mundo, lamentou as críti-
cas que estão sendo dirigidas 
no país de origem do atacante. 

"Acho que os portugueses 
deveriam ter um pouco mais 
de consideração e apoiar um 
dos nossos", disse o veterano, 
que atuou com Cristiano Ro-
naldo no Sporting. Já o ex-za-
gueiro Abel Xavier minimizou 
os problemas recentes do ata-
cante no Manchester United, 
garantindo que não afetarão a 
seleção portuguesa. 

"Se ele vai bem, se marca 
gols e corresponde, é normal 

que Cristiano Ronaldo siga 
sendo atrativo para o merca-
do", avaliou. 

Suíço
O zagueiro suíço Eray Cö-

mert não esconde a empolga-
ção em disputar a primeira 
Copa da carreira e garante que 
a segunda adversária do Bra-
sil no grupo G está focada em 
uma boa arrancada no torneio. 

“O primeiro jogo contra 
Camarões é muito importante 
para nós. Quando você come-
ça bem, tudo é possível. Temos 
uma boa equipe, e as outras se-
leções sabem disso”, garantiu 
o defensor do Valencia. 

“Na última Eurocopa, che-
gamos às quartas de final e 
perdemos nos pênaltis para a 
Espanha. Dessa forma, as ou-
tras equipes sabem que somos 
um bom time”, completou Cö-
mert. O zagueiro garante che-
gar à Copa com muita confian-
ça, depois de um bom início de 
temporada no Valencia, clu-
be que o contratou em janeiro 
deste ano, junto ao Basel. 

“Não sei como nos saire-
mos, mas estou preparado 
para quando jogar”, disse o 
jogador, que está concentra-
do em instalações do Valencia 
em Doha, no Qatar.  O zaguei-
ro, que disse ser um “orgulho” 
disputar o Mundial, admitiu 
que o Brasil é o favorito princi-
pal no grupo G, que ainda con-
ta com sérvios e camaroneses. Bastante criticado pelos problemas criados no Manchester United, Cristiano Ronaldo vai disputar o seu último Mundial

Ex-jogadores apostam na
volta por cima de Cristiano

portugal
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Após duas temporadas de pandemia, torcedor mostra a sua força com média de 21.700 pessoas por partida

Marca de oito milhões de torcedores
recorde no brasileirão

Agência Estado

Após duas temporadas 
prejudicadas pela pandemia, 
o Campeonato Brasileiro vol-
tou a contar com os estádios 
cheios. Com mais de 21.700 
pessoas por jogo, a competição 
superou a marca dos oito mi-
lhões de torcedores, atingin-
do uma das melhores médias 
da história do torneio. Assim 
como em 2019, o Flamengo foi 
a equipe que mais levou públi-
co para as arenas.

Com uma das maiores tor-
cidas do país, o Corinthians 
vem logo atrás, com mais de 
38 mil. Campeão Brasileiro, o 
Palmeiras teve o melhor ano 
no quesito presença de públi-
co desde que o Allianz Par-
que foi inaugurado. Duran-
te a campanha do título, mais 
de 682 mil palmeirenses com-
pareceram aos jogos.

Das equipes de fora do 
eixo Rio-São Paulo, o Fortale-
za foi quem alcançou a melhor 
marca. Após passar boa par-
te do Brasileirão na lanterna, 
o time cearense contou com a 
força da torcida para uma ar-
rancada para alcançar uma 
classificação histórica para a 
Copa Libertadores. Com 33 
mil pessoas de média, o For-
taleza levou mais de 1 milhão 
de torcedores na Arena Caste-
lão durante a temporada, nú-
mero inédito na história da 
agremiação.

"Sempre gosto de ressaltar 
a importância da torcida do 
Fortaleza para os bons resul-
tados dentro de campo. Nesta 
temporada, tive a honra de ser 
homenageado como um mo-
saico, um momento muito es-
pecial. Em relação ao progra-
ma de sócios, também tivemos 

um engajamento muito bom 
nessa temporada, com preços 
justos de ingressos e com o 
Castelão cheio", conta Marcelo 
Paz, presidente do Fortaleza.

Caçula da Série A, o Cuia-
bá confirmou a permanência 
na elite pela terceira tempo-
rada consecutiva. Com sede 
em uma região que ficou anos 
sem um time competitivo, o 
Dourado "divide" o coração 
dos torcedores das equipes 
das regiões Sul e Sudeste. Nas 
partidas contra as equipes de 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
por exemplo, a equipe mato-
grossense teve uma presença 
de público 70% maior em re-
lação a média da agremiação 
jogando na Arena Pantanal. 
Em termos de arrecadação, fo-
ram quase R$ 10 milhões com 
bilheteria.

"Essas partidas são mais 
atrativas para o torcedor local. 
Por outro lado, tirando o due-
lo contra o Flamengo, em que 
a Arena Pantanal ficou divi-
dida, a torcida cuiabana com-
pareceu em maior número no 
restante dos jogos. O públi-
co que frequenta os jogos do 
Cuiabá é diferente de outras 
praças esportivas do país, te-
mos uma presença massiva 
de mulheres e crianças e uma 
política rígida contra a violên-
cia", conta Cristiano Dresch, 
vice-presidente do clube.

Essa escalada na procura 
por ingressos também acen-
deu o alerta em relação aos 
prejuízos causados pelo cam-
bismo. Em entrevista, Leila Pe-
reira, presidente do Palmeiras, 
anunciou testes para imple-
mentação de um sistema com 
reconhecimento facial, visan-
do controlar e trazer mais se-
guranças para os espectado-

res. Um dos clubes que mais 
investe em tecnologia em es-
tádios, o Internacional já apli-
ca o modelo de biometria para 
o acesso ao Beira-Rio. Recente-
mente, em ação conjunta com 
a Polícia Civil, diversos cam-
bistas foram presos nos arre-
dores do estádio.

Na Serrinha, o Goiás tam-
bém investiu em segurança 
para coibir a violência e facili-
tar o reconhecimento dos tor-
cedores. Em dias de jogos, os 
seguranças do estádio traba-
lham com câmeras instaladas 
no uniforme, com as imagens 
podendo ser utilizadas para 
solucionar qualquer tipo de 
confusão. Nas catracas, o Es-
meraldino implementou um 
sistema de reconhecimento 
facial dos torcedores. Duran-
te o cadastro na plataforma de 
compra de ingressos, o usuá-
rio tem que mandar uma foto 
de perfil, que é anexada ao sis-
tema que reconhece na hora 
de entrar no estádio.

Além das ativações den-
tro das quatro linhas, espaços 
voltados para o entretenimen-
to também são cada vez mais 
comuns dentro dos estádios. 
No Sul do país, Avaí e Juven-
tude implementaram proje-
tos diferentes, mas que enga-
jaram o público com música 
ao vivo, restaurantes e intera-
ções pré-jogo.

No Alfredo Jaconi, a "Esta-
ção Jaconera", espaço inaugu-
rado em 2020, virou o "point" 
antes dos jogos para os torce-
dores do alviverde. Além da 
comercialização de comidas e 
bebidas, o espaço contou com 
apresentações de bandas lo-
cais e comercialização de itens 
colecionáveis do Juventude. 
Em um clima pacífico, o espa-

ço também recebeu em algu-
mas partidas a presença de 
torcedores da equipe visitante, 
que também estavam consu-
mindo no local em harmonia.

Em Florianópolis, um ca-
marote no Estádio da Ressaca-
da ganhou um "clima" de ba-
lada. Com o Rooftop do Avaí, 
o clube catarinense comercia-
liza o espaço para os jogos em 
casa. Além de poder assistir 
ao jogo em local privilegiado, 
o torcedor conta com um ser-
viço gastronômico e apresen-
tações musicais.

Média maior
Com os acessos de Cru-

zeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, 
a próxima edição do Brasilei-
rão tem potencial para con-
tar com estádios ainda mais 
cheios. Dos que subiram, to-
dos possuem torcida maior 
ao do acumulado na elite. O 
time gerido por Ronaldo Fe-
nômeno é o líder no quesito, 
com mais de 41 mil pessoas 
por partida.

Empolgado com o pro-
jeto da SAF, o Vasco tam-
bém tem números expressi-
vos. De todos os jogos como 
mandante na Segundona, a 
torcida vascaína só não es-
gotou os ingressos em três 
oportunidades. Com qua-
se 60 mil sócios cadastrados 
no programa, a diretoria já 
protocolou o pedido para 
participar do novo processo 
de concessão do Maracanã. 
Acompanhado de grandes 
players no mercado, como 
WTorre e Legends, o clube 
carioca espera atuar com 
mais frequência no local, o 
que possibilitaria uma car-
ga maior para comerciali-
zação dos ingressos.

Curtas

França tem novo desfalque
e troca Nkunk por Muani

A Federação Francesa de Futebol anunciou, 
ontem, a convocação do atacante Kolo Muani, do 
Eintracht Frankfurt, para o lugar de Christopher 
Nkunku, do RB Leipzig, que foi cortado por lesão pelo 
técnico Didier Deschamps do grupo que disputará 
a Copa do Mundo.  O jogador, de 23 anos, está 
concentrado no Japão com o clube que defende, 
segundo a federação, mas se apresentará para 
trabalhar com os ‘Bleus’, já hoje em Doha, no Qatar.  
Nkunku, de 25 anos, acabou sendo cortado por causa 
de uma lesão sofrida após dividida com o meia 
Eduardo Camavinga, durante treino da seleção, em 
Clairefontaine, na França. 

O jogador do Leipzig acabou sendo diagnosticado 
uma entorse no joelho esquerdo, por isso, ficará sem 
condições de disputar a Copa do Mundo.

Seguranças interrompem
transmissão de TV no Catar

Seguranças vinculados à organização da 
Copa do Mundo de 2022 interromperam uma 
transmissão ao vivo da emissora dinamarquesa 
de televisão “TV2” e ameaçaram destruir as 
câmeras dos profissionais de imprensa, conforme 
denunciou nesta quarta-feira o próprio canal.  Um 
jornalista da emissora semipública da Dinamarca 
realizava uma conexão ao vivo, quando duas 
pessoas se aproximaram dele e alertaram sobre a 
falta de permissão para gravar em local público, 
enquanto tentavam bloquear a lente da câmera 
com a mão.  “Vocês convidaram todo o mundo 
para vir aqui. Por que não podemos filmar? É 
um lugar público”, diz, durante a discussão, o 
jornalista da emissora Rasmus Tantholdt. 

Em vídeo difundido pela “TV2”, o profissional 
de imprensa mostra a credencial e acusa os 
seguranças de tentarem destruir o equipamento 
de gravação de imagens.  A equipe da emissora 
precisou esperar meia hora até que outra pessoa 
da segurança chegasse ao local e confirmasse 
que as autorizações estavam regulares. 

Posteriormente, o Comitê Local da Copa do 
Mundo do Qatar enviou um pedido de desculpas 
oficial à “TV2”. 

O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, afirmou 
que a Copa do Mundo deste 
ano, que acontecerá no Qatar, 
será a um exemplo de acessi-
bilidade e inclusão, durante 
discurso na abertura de um 
fórum para pessoas com de-
ficiência física, em Doha. 

“Qatar será o Mundial 
mais acessível e inclusivo 
realizado até agora. É disso 
que se trata o futebol. Nos 
certificamos que os estádios 
e os campos de treinamento 
sejam acessíveis e isso é par-
te integral de todo o proces-
so, tanto fora dos estádios, 

como nas ‘fan zones’”, disse 
o dirigente. 

O fórum que contou com 
a presença de Infantino, é 
realizado anualmente des-
de 2016, e focou a atual di-
ção na inclusão e acessibili-
dade para deficientes físicos 
que acompanharão a Copa 
do Mundo, que terá abertu-
ra no próximo dia 20. 

Segundo Infantino, oito 
estádios foram construídos 
“com os níveis mais altos de 
acessibilidade” e dispõem 
de opções de estacionamen-
to, de assentos, prioridades 
nos elevadores, banheiros 
para pessoas com necessi-
dades especiais. 

Os organizadores do 
torneio, além disso, insta-
ram em três dos estádios, 
(Lusail, Al Bayt e Educa-
tion City), salas sensoriais 
para que os torcedores com 
deficiência e suas famílias 
possam viver a paixão pelo 
futebol. 

“É a primeira vez que 
uma Copa do Mundo é fei-
to algo para que aprovei-
tem os jogos pessoas com 
necessidades neurológi-
cas especiais. Pessoas ce-
gas ou com necessidades 
especiais, haverá voluntá-
rios para acompanhá-las, 
e como em outras edições, 
haverá conteúdo áudio des-

critivo para os torcedores”, 
disse o suíço. 

Infantino garantiu que a 
acessibilidade e a inclusão 
serão cruciais nas candida-
turas para futuras compe-
tições da entidade e disse 
que, “no futuro, qualquer 
membro da Fifa que qui-
ser sediar uma competição, 
terá que ser inclusivo”. 

Durante o fórum, foram 
destacados dados da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), que indicam que 
mais de 1 bilhão de pes-
soas no planeta sofrem al-
gum tipo de deficiência, o 
que representa 15% da po-
pulação. EFE 

Infantino vê Copa com muita acessibilidade
exemplo de inclusão

EFE

Campeonato Brasileiro foi disputado intensamente e com a presença de muitos torcedordes nas arenas durante as 38 rodadas

Foto: Maílson Santana/Fluminense

Cafu vê o Brasil decidindo
título da Copa contra França

O capitão do penta, Cafu, previu, ontem, que a 
seleção brasileira conquistará a Copa do Mundo, 
com vitória sobre a França na decisão. “Seria a 
final definitiva, e no caso de o Brasil ganhar, seria 
um megacampeão”, disse o ex-lateral-direito, ao se 
referir a uma revanche do Mundial de 1998, contra 
o algoz, também, nas edições de 1986 e 2006. 

“O Brasil precisa de outro título, porque se 
passaram 20 anos do último. Derrotar um grande 
adversário, como a França, para conseguir isso, 
seria fantástico”, completou o também embaixador 
do Legado do Qatar 2022.  No caminho até a 
decisão, Cafu previu que os franceses duelarão 
com os portugueses, enquanto os brasileiros farão 
um confronto sul-americano com os argentinos. 

“Argentina e Brasil não é um jogo fácil, porque 
são duas grandes potências do futebol mundial, 
individualmente, têm os melhores jogadores do 
mundo. França contra Portugal também será um 
jogo muito difícil, mas espero que a França chegue 
à final”, afirmou. 

Lateral Cafu foi o capitão do penta no Mundial de 2022

Foto: Divulgação
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375 — Valentiniano I, imperador romano
474 — Leão II, imperador bizantino
1917 — Auguste Rodin, escultor francês
1959 — Heitor Villa-Lobos, 
maestro e compositor brasileiro
1998 — Manoel Fernandes de Lima, 
usineiro, empresário e político (PB)
2000 — William Ramos Tejo, 
jornalista e bacharel em Filosofia (PB)
2006 — Ferenc Puskas, 
futebolista e treinador de futebol húngaro
2019 — Elinaldo Felipe dos Santos Filho 
(Naldinho Mix), cantor (PB)
2020 — Abraão Alves de Carvalho, 
professor e dirigente classista (PB)

Mortes na História

Dayanna Souto
12/11/2022 – Aos 32 anos, em 
Serra (ES), em acidente de 
trânsito. Empresária paraibana 
era natural de Patos. O carro em 
que ela estava com mais duas 
pessoas bateu em um poste e ficou 
destruído. Ela residia no Espírito Santo há cerca 
de dez anos, onde era proprietária de uma loja de 
roupas e acessórios.

Foto: Redes Sociais

José Weverton da Silva Martins
13/11/2022 – Aos 20 anos, em João 
Pessoa, após sofrer uma descarga 
elétrica. A morte por choque 
elétrico ocorreu na Comunidade 
Bela Vista, no bairro do Cristo 
Redentor.

Foto: Reprodução

Obituário
Ana Vitória Braz
(?)/11/2022 – Aos 13 anos, em 
Santa Rita (PB), assassinada. Seu 
corpo, com perfurações à bala, 
foi encontrado no dia 13 em um 
canavial, às margens da estrada 
que dá acesso ao Distrito de 
Odilândia. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Foto: Reprodução

Robson
12/11/2022 – Aos 28 anos, no 
Distrito de Acaú, em Pitimbu 
(PB), assassinado. Foi morto com 
diversos tiros. Ele havia chegado 
ao município no dia anterior, era 
natural de Goiana (PE) e residia 
na Comunidade Taipa, em João Pessoa (PB).

Foto: Portal do Litoral

Aforismo
“A morte destrói um 

homem: a ideia da 

morte salva-o.”

Edward Forster
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No dia da morte do mú-
sico, compositor, ator e apre-
sentador Rolando Boldrin, 
ocorrida no último dia 9 de 
novembro, o Senador Fede-
ral aprovou a criação do Dia 
Nacional da Música e Vio-
la Caipira. Mas o Projeto de 
Lei 399/2019, relatado pelo 
senador Izalci Lucas (PSDB-
DF) e aprovado pelos sena-
dores, institui o 13 de julho 
como o dia da homenagem, 
em alusão à data de nasci-
mento de Cornélio Pires, es-
critor, jornalista, folclorista 

e etnógrafo da cultura e do 
dialeto caipira.

Autor de mais de duas de-
zenas de livros, Cornélio pro-
curou neles registrar o voca-
bulário, as músicas, os termos 
e as expressões usadas pelos 
caipiras. “Foi por intermé-
dio de seu esforço que, em 
1928, as primeiras gravações 
dos genuínos caipiras foram 
transformadas em discos”, re-
latou o senador Izalci.

O parlamentar também 
observou que “a música cai-
pira é genuinamente brasilei-
ra e mostra toda a riqueza da 
diversidade cultural nacio-
nal e regional”. Ele apontou 

ainda que a viola caipira é o 
símbolo dessa tradição que 
mantém raízes profundas na 
cultura brasileira.

A aprovação do projeto 
de lei, que foi enviado à san-
ção presidencial, aconteceu 
no dia da morte do músi-
co Rolando Boldrin, aos 86 
anos. Apresentador do pro-
grama da TV Cultura ‘Sr. 
Brasil’ por 17 anos, o cantor 
era um dos expoentes da 
cultura sertaneja e da músi-
ca caipira no país. Rolando 
Boldrin também apresentou 
o ‘Som Brasil’ na TV Globo, 
programa iniciado no rádio 
e criado pelo artista.

Iniciativa no Senado cria Dia Nacional da Música e Viola Caipira, homenageando nascimento de Cornélio Pires

Projeto aprovado na morte de Boldrin
CULTURA POPULAR

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Com duas covinhas laterais nas bochechas e um 
sorriso fácil, que abrandavam a sisudez rígida 
do hábito de freira, era sempre assim que Madre 

Emília entrava na sala de aulas: “Bon jour mes filles!”. E 
respondíamos em uníssono: “Bon jour Madre Emília!”.

Eu tinha 14 anos, cursava o terceiro ano ginasial no 
Colégio das Damas e uma vez por semana tínhamos as 
aulas de francês da Madre Emília, uma divertidíssima 
freira belga, de pele e olhos muito claros, que, entre 
um biquinho e outro, com seu jeito alvoroçado de ser, 
nos levava a viajar pelo universo linguístico da cultura 
gaulesa.

Sempre tive fascínio por tudo que diz respeito a 
França. Meu pai viveu muitos anos lá e eu adorava vê-lo 
cantarolando canções francesas em casa ou ouvir suas 
conversas em exercício da língua com o amigo doutor 
Firmino Brasileiro. Eu adorava o pronunciar gálico e, 
depois, cada vez mais, se acentuou minha paixão pelo 
francesismo: assistir filmes franceses, colecionar postais, 
revistas de culinária francesa e sonhava um dia ver a 
Torre Eiffel.

Em 1987, minha irmã Helga foi morar na Alemanha, 
sempre nos correspondíamos por cartas e, numa dessas 
missivas, em 1992, ela escreveu, em tom de convite: “O 
mês de maio aqui na Europa é muito bonito”. A frase me 
deixou pensativa, pois eu nunca havia ido à Europa até 
então. Mas, dias depois, parando num sinal no centro de 
Campina, avistei uma faixa na fachada de uma agência 
de viagens anunciando passagens em promoção para 
a Europa pela Air France, por 900 dólares ida e volta. 
Aquilo para mim foi um sinal, literalmente, até porque eu 
estava num sinal. Eu vinha economizando dinheiro há 
alguns anos e não pensei duas vezes, fui em casa, raspei 
o cofrinho, voltei e comprei meu bilhete para Hamburg, 
Alemanha.

Fui sozinha, com a cara e a coragem, minha irmã me 
pegou no aeroporto e fomos para Norderstedt, cidade 
próxima de Hamburg, onde ela morava. Passei semanas 
com ela, visitamos alguns lugares, fomos até Viena, na 
Áustria, e na última semana Helga me presenteou com 
um bilhete de excursão a Paris, num ônibus de turismo 
partindo de Hamburg.

Foram quatorze horas de viagem, cheguei à noite em 
Pigalle, norte de Paris, e o pacote incluía uma reserva 
de hotel, pois a excursão pela Cidade Luz seria na 
manhã seguinte. Mas eu estava varada de fome, abri a 
janela do quarto e de lá vislumbrei as luzes frenéticas 
do Moulin Rouge, era um bairro animado, então decidi 
descer e procurar um lugar para fazer uma refeição. 
Saí caminhando na noite pelo boulevard e encontrei 
um convidativo bistrô, sentei-me numa mesinha e logo 
me veio o garçom: “Bonsoir madame, s’il vous plaît!”. 
Na hora, automaticamente, fui respondendo: “Merci!”. E 
abrindo minha caixinha das aulas de Madre Emília, eu 
entendia que o garçom dizia e o que estava escrito no 
cardápio, parecia tão natural! Fiz meu pedido, jantei e, 
ao final, fechei a conta com um “au revoir!”. Que coisa 
impressionante a didática de Madre Emília! Depois de 
mais de trinta anos eu ainda lembrava de tudo e não 
passei vexame. Foi uma experiência incrível. No dia 
seguinte fiz meu city tour por Paris e, claro, como uma 
boa turista, não perdi a oportunidade de me deixar 
fotografar com a Torre Eiffel.

Rememorando 
Madre Emília

Juclécio Gaspar da Silva
13/11/2022 – Aos 26 anos, na 
zona rural de Monteiro (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros em 
um bar. A polícia já identificou 
o autor do homicídio, que está 
foragido.

Foto: Reprodução

Janaína Araújo 

Agência Senado “Música caipira 
é genuinamente 
brasileira e 
mostra toda 
a riqueza da 
diversidade 
cultural 
nacional

Izalci Lucas

Klysman Valdevino 
Lopes Nóbrega
12/11/2022 – Aos 32 anos, em 
João Pessoa (PB), em acidente 
de trânsito. Morreu ao bater o 
carro em um poste da Avenida 
Dom Pedro II, próximo ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Era natural 
do município de Patos (PB).

Foto: Blog do Jordan

Cláudio Luiz Santiago de Azevedo
12/11/2022 – Aos 43 anos, em 
João Pessoa (PB), em acidente de 
trânsito. Motociclista morreu após 
ser atingido e arrastado por cerca 
de cem metros por um caminhão 
na BR-230, nas proximidades do 
Bairro dos Bancários.

Foto: Reprodução

José Pereira da Costa
13/11/2022 – Aos 68 anos, na PB-
420, em Cachoeira dos Índios (PB), 
em acidente de trânsito. Morreu 
após sua motocicleta ser atingida 
por um carro.

Foto: Reprodução

Ribamar Rodrigues
14/11/2022 – Aos 59 anos, em 
Brasília (DF), de câncer de pele. 
Radialista começou a carreira 
em Cajazeiras (onde nasceu), no 
Sertão da Paraíba, e consolidou-se 
como profissional da comunicação 
no Congresso Nacional, onde atuou em diversas 
funções, dentre elas como assessor de imprensa 
de parlamentares. Morava atualmente em 
Catalão, no estado de Goiás.

Foto: MaisPB

Manoel Galdino
15/11/2022 – Na PB-004, entre as 
cidades de Santa Rita e Cruz do 
Espírito Santo, em acidente de 
trânsito. Outras duas pessoas 
ficaram feridas no acidente 
envolvendo duas motocicletas, um 
carro e uma carreta.

Foto: Reprodução Ida Steinmüller, 
como uma 
boa turista, em 
1992 se deixou 
fotografar com 
a Torre Eiffel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: J.L. DO B. GUIMARAES – JBX PRODUTOS LTDA - R$ 99.200,00; MAIS DISTRIBUICOES 
PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 2.700,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 
12.750,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 40.350,00.

Araruna - PB, 08 de novembro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:00 horas do dia 02 de dezembro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL – PB. Recursos: operação n° 1079677-50 Siconv n° 
918606. 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 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: 
cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 16 de novembro de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00115/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição do Programa Educacional 
o Soninho do Bebê destinado as Unidades de Ensino que possuem Educação Infantil. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 30 de Novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Novembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 
General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA PAI MATEUS). Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.
cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 14/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 

General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Dezembro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:  REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB, CONFORME 
O TERMO DE CONVÊNIO N° 01712022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00117/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site 
www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visan-
do formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de vergalhões de aço, arame galvanizado e arame recozido para suprir as necessidades 
da Defesa Civil. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 01 de Dezembro de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 16 de Novembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 14:00 horas do dia 30 de Novembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e instalação de câmeras de 
segurança speed dome IP e central de vídeo monitoramento composta de monitores, cabos, 
computador e equipamentos para armazenamento de imagens, destinados ao monitoramento 
das principais ruas e avenidas do município de Cachoeira dos Índios–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) (083) 99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de Novembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRAS-
PUBLICAS.COM.BR, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 29 de novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 29 de 
novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

Caturité - PB, 16 de novembro de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LIDER ENGENHARIA E 
GESTAO DE CIDADES LTDA - R$ 136.666,66.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana; DE-
SIGNO os servidores Heronides Gomes da Silva, Chefe da Divisão de Fiscalização, Tráfego 
e Administração, como Gestor; e Adriana Flávia Pires de Lacerda Silva, Chefe da Divisão de 
Engenharia e Sinalização, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00012/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNIIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 007/2022, 

tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 
PARAÍBA NA CIDADE DE CUITÉ, onde foi declarada vencedora a empresa DEA CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 38.374.079/0001-93 no valor global de R$ 444.369,88. Prazo para 
recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da 
CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 16 de novembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nº 17.2022, do tipo 
MENOR PREÇO, para aquisições de materiais permanentes diversos, constantes do Termo de 
Referência do instrumento convocatório, destinados à atender as necessidades Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. Recursos orçamentários previstos no orçamento vigente e Financeiros: MDE 
e FUNDEB. Data abertura: 02.12.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.
com.br. Informações na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB. REGIMENTO: 
Decreto 10.024/2019, Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006 Decreto, Municipal nº 01/2013 e 
demais legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.
br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 16 de novembro de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ERRATA DA ERRATA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 04 de Agosto de 2022, página 28, e na 
publicação do Jornal a União do dia 04 de Agosto de 2022, pagina 25 TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2022, ONDE SE LÊ: LICITANTE HABILITADO: CATAO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA. Após rever os documentos 
de habilitação, concluiu-se a seguinte redação. LEIA-SE: LICITANTES HABILITADOS: CATAO 
BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fica o dia 21/11/2022 as 15:00horas para 
abertura dos envelopes de proposta de preços no mesmo endereço anteriormente marcado. 
O processo encontra-se a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado.  
Publique-se e intime-se.

Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Novembro de 2022.
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para veículos leves e utilitários; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 225.400,00.

Damião - PB, 14 de Novembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para veículos leves e utilitários; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 225.400,00.

Damião - PB, 14 de Novembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00037/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO VAN E PASSEIO, LICENCIADO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MA-
NUTENÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO CHAVES DE ANDRADE - R$ 
30.000,00; LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO - R$ 30.000,00; MARINALVA FERREIRA DA 
SILVA - R$ 48.000,00.

Gurinhém - PB, 07 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00038/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 
REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS 
FIRMO 69200351468 - R$ 80.000,00.

Gurinhém - PB, 16 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PP Nº 00039/2022
Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de proposta e em seguida fase 

de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 
- Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 18 de novembro de 2022. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 14 de novembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00012/2022, 
que objetiva: Contratação de serviços de recargas de toner destinado a manutenção das atividades 
das secretarias deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOAO EMANUEL DE SOUZA ME - R$ 48.000,00.

Gurinhém - PB, 09 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DETETIZA-
ÇÃO PARA OS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AC TUR LTDA - R$ 50.000,00.

Gurinhém - PB, 11 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2022
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 DV00014/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de material de consumo para distribuição 
gratuita; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE VAGNER 
FARIAS DOS SANTOS - R$ 49.800,00.

Gurinhém - PB, 11 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00032/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDES COMERCIAL LTDA. - R$ 31.900,00; EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 1.698.388,00; JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 72.540,00; MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA. - R$ 59.800,00.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00032/2022

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Cen-
tro - Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00032/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de equipamentos 
permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

VENCEDOR: ANDES COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 10.242.040/0001-01

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

14

AUTO REFRATOR COM CERATOMETRO: 
indica direções para focar o centro do olho 
de medição, com fácil alinhamento e resul-
tados imediatos. Refração, SPH (Esférica) 
–25.00 ~ +22.00D; CYL (Cilíndrica) 0.00 ~ 
+/–10.00D; AXIS 1 ~ 180°; VD (Vertex) 0.0, 
12.0, 13.5, 15.0; PD (Distância da Pupila) 
10 ~ 88mm; Diâmetro de pupila mínimo 
Ø2.0mm. Ceratometria: Corneal Power 
33.00 ~ 67.50D; Astigmatismo da córnea 
0.00 ~ –15.00D; Curvatura do raio 5.0 ~ 
10.2mm; AXIS 1 ~ 180°. Tamanho: Diâme-
tro da Córnea 2.0~14.00mm; Memória de 
armazenamento;Máximo de 10 resultados 
(por olho L/R); Hardware: Monitor 5.7\\\" co-
lorido TFT LCD; Voltagem AC 100V~240V, 
50/60Hz. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 31.900,00 31.900,00

TOTAL 31.900,00

VENCEDOR: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ: 34.836.183/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: Sem aplicação Transeso-
fágica; Equipamento transportável sobre rodízios; Possuir: 
No mínimo de 600.000 canais digitais de processamento 
para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo 
M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. 
Modo 2D. � Console ergonômico com teclas programá-
veis; sistema operacional windows – Tecnologia de feixes 
compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, 
zoom Read/Write; – Imagem Trapezoidal que possibilita 
aumentar em 20% o campo de visão em imagens com 
transdutor linear; –Imagem Harmônica: função com apli-
cação para todos os transdutores; – Imagem Harmônica de 
Pulso Invertido – Modo M, Modo Power Doppler; – Modo 
Color Doppler; – Modo Dual Live: divisão de imagem 
em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em 
tempo real; – Power Doppler Direcional; – Modo Doppler 
Espectral; – Modo Doppler Contínuo; – Tissue Doppler 
Imaging (TDI) colorido e espectral; – Modo Triplex; – 
Pacote de cálculos específicos; – Pacote de cálculos 
simples; – Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, 
otimizando automaticamente os parâmetros para imagens 
em Modo B e Modo Doppler; – Divisão de tela em 1,2 e 4 
imagens para visualização e análise de imagens em Modo 
B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, 
Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações 
de Modos; Possibilidade futura de Software de elastografia 
– Software de imagem panorâmica com capacidade de 
realizar medidas; – Software de análise automática em 
tempo real da curva Doppler; – Permitir acesso às imagens 
salvas para pós–análise e processamento; Possibilitar 
armazenar as imagens em movimento; – Cine loop e 
Cine Loop Save; – Pós–processamento de medidas; – 
Pós– processamento de imagens; – Banco de palavras 
em Português; – Monitor LCD ou LED com no mínimo 
23 polegadas; – Tela secundária com tecnologia Touch 
com no mínimo 08 polegadas; –Teclado alfanumérico 
retrátil; – Painel de controle com ajuste rotacional e de 
altura – Deve permitir arquivar/revisar imagens; – Frame 
rate de pelo menos 1.000 frames por segundo; – Todos os 
transdutores multifrequênciais, banda larga; –HD interno 
de no mínimo 500Gb; – No mínimo 04 portas USB; – No 
mínimo 04 portas ativas para transdutores; – Passível 
de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 
4D; – Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0; Drive 
(gravador) de DVD–R para armazenamento de imagens e/
ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG 
/ AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visua-
lizador C14DICOM de leitura automática; – Gravação de 
imagens em pen drive; – Impressão direta; – Pelo menos 
32 presets programáveis pelo usuário; – Acompanhar os 
seguintes transdutores banda larga multifrequenciais : 
Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 
5.0 MHz. Transdutor Endocavitário que atenda as frequ-
ências de 4.0 a 9.0 MHz. Transdutor Linear que atenda as 
frequências de 4.0 a 11 MHz. Transdutor Setorial Adulto 
que atenda as frequências de 2 a 4 MHz. Possibilidade 
futura para transdutor setorial pediátrico e neonatal. Pos-
sibilidade futura para uso de transdutor volumétrico (4D). 
Deve acompanhar também Impressora laser colorida e no 
break compatível com o equipamento. – Tensão de acordo 
com a entidade solicitante. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 270.000,00 270.000,00

2

RAIO X HOSPITALAR FIXO 600MA: MESA DE 
COMANDO:Mesa de comando microprocessada com 
teclado Soft–touch e display de LCD modelo Big Number 
para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla 
de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de 
Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproxima-
damente kV menor com variação em passos de 2kV apro-
ximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando 
de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores 
Foco fino: 50 /100 mA Foco grosso : 200 / 320 /400 / 500/ 
630 mA Seleção automática de foco conforme a escala 
de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: 
Coluna(sem Bucky) Bucky1 (Bucky mural) Bucky2 (mesa 
Bucky) Teclaparadisparo de Raios � X; Tecla para preparo 
de RX Demais características Circuito de estabilização de 
voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas 
de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e 
luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. 
TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento 
de 630 mA / 125 KV; Imerso em óleo isolante especial, 
tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 
KVp onda completa; Receptáculo Universal tipo �Federal 
Standard�. CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos 
de Alta Tensão; Capacidade 150 KVp, com terminais de 
conexões Universal tipo �Federal Standard�. AMPOLA 
PRODUTORA DE RAIOS � X: Tubo de anodo giratorio 
(30 / 50 KW ) angulação de 16 graus; Capacidade máxima 
de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica 
contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 
mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: 
< 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas má-
ximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA 
/ 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 
KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento 
em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 
24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico 
para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta 
tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio 
de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com 
giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalan-
çada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão 
dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação 
do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com 
freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna 
contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos 
e eletromagnéticos. Grade anti–difusora 10.1–150 linhas, 
com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço 
inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação 
conjugada com o Comando do equipamento com disparo 
de Raios X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bu-
cky TAMPO FLUTUANTEcom movimentos longitudinais e 
transversais provida de freio magnético, com acabamento 
em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento 
em alumínio A–7, provida de bucky com gaveta em aço 
inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade 
anti–difusora 10.1–150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 
220  Volts Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER 
REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia con-
vencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências 
Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios 
da Face Mastóide. Dissipação térmica contínua máxima: 
490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 
2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 
kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 
630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA 
/ 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR 
LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. 
Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. 
Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para 
centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo 
dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de 
teclas.Indicador de angulação, braço telescópico com giro 
de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada 
com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado 
de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo 
com movimento de avanço e retrocesso com freio magné-
tico. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada 
para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagné-
ticos. Grade anti–difusora 10.1–150 linhas, com distância 
focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para 
chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com 
o Comando do equipamento com disparo de Raios� X 
automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO 
FLUTUANTEcom movimentos longitudinais e transversais 
provida de freio magnético, com acabamento em pintura 

UNID 1 190.000,00 190.000,00

3

CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitaliza-
ção de imagens de alta resolução, com alimentador mono 
cassete, com possibilidade de resolução de 06 pixels/
mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. 
O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de: 
Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cas-
sete; Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do 
cassete; 35x43cm, em resolução padrão; ESTAÇÃO DE 
TRABALHO para imagens de Raios X: Conter software 
de processamento de exames de Raios–X e software 
adicional de pós–processamento de imagens que permita, 
a critério do operador e de forma manual ou automática, 
incrementar o contraste da imagem. Efetuar automatica-
mente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada 
que não recebeu radiação. Ferramentas de ajustes de 
brilho, contraste, índice de exposição, medidas de dis-
tâncias, ângulos, rotação, inversão, zoom e formatação 
de imagens para impressão. Suprimir automaticamente 
linhas de grades nas imagens. Marcar automaticamente 
imagens que foram rotacionadas e invertidas. Efetuar 
conexão DICOM 3.0 para impressão Print. Possibilitar 
ao operador a capacidade de escolher multi layouts de 
impressão para permitir economia de filmes. Permitir o 
cadastramento de imagens de Raios–X e sistema de 
identificação integrado ao terminal, para cadastramento 
dos cassetes. Permitir comunicação e arquivamento de, 
no mínimo, 2.000 imagens na forma online. Armazenar e 
distribuir imagens em formatos DICOM 3.0 com níveis de 
visualizações (diagnóstica e referência) via rede existente, 
em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes + Placa de fósforo 
35 x 43 cm para radiologia computadorizada. Software 
baseado em plataforma WEB, com disponibilização de, 
no mínimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneos 
para visualização das imagens via intranet ou internet 
(WEB VIEWER). Capacidade para gravação de imagens 
em DVD em formato que permita sua visualização em 
um PC padrão, sem necessidade de software adicional. 
Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com defi-
nição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. 
Possuir software Multilayout, Possibilitando ao operador 
a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 
imagens de resolução diagnóstica na mesma película e 
selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser 
de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA 
MAE 1150 PCWARE IPMH81G1 DDR3, PROCESSADOR 
1150 INTEL CORE I5 4460 3.20GHZ 6MB,MEMORIA 8GB 
DDR3 1600MHZ, HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3, 
GABINETE, WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, 
TECLADO/MOUSE. NO–BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS 
DUPLA CONVERSÃO: ENTRADA/SAIDA: 220V ou 
BIVOLT, ON–LINE– SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; 
DISTORÇÃO HARMONICA TDH <5%, PFC E CARGA 
NÃO LINEAR; FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/– 5%, 
REGULAÇÃO NORMAL : +/– 2%, REGULAÇÃO NA BATE-
RIA: +/– 3%, POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 155.000,00 155.000,00

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2022      25Publicidades



4

IMPRESSORA COM TECNOLOGIA de impressão LASER 
a seco (DRY): Sistema de Imagem Direta Digital tecnologia 
de impressão a laser: Possua resolução mínima de 320 
DPI e tecnologia de impressão a laser; Processamento 
de no mínimo 40 filmes por hora, do tamanho 35x43 
cm; Imprimir filmes nos tamanhos 20x25cm, 25x30com, 
28x35cm e 35x43cm; O equipamento deverá ser DICOM 
NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios 
externos (print server) para conversão do sinal ao padrão 
DICOM 3.0; Permitir conexão com modalidades através do 
protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; Alimentação 220 
volts, 60 Hertz. NO–BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS DUPLA 
CONVERSÃO: ENTRADA/SAIDA: 220V ou BIVOLT, 
ON–LINE– SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; DISTORÇÃO 
HARMONICA TDH <5%, PFC E CARGA NÃO LINEAR; 
FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/– 5%, REGULAÇÃO 
NORMAL : +/– 2%, REGULAÇÃO NA BATERIA: +/– 3%, 
POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR.Garantia 
minima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 1 49.000,00 49.000,00

5

ANALISADOR HEMATOLÓGICO: 3 partes com tela 
sensível ao toque, Tela touch screen de 10.4 polegadas. 
Interface simples, autoexplicativa e de fácil operação. 
Local interno para armazenar o frasco do lisante. 
Precisão, excelente repetibilidade e ampla linearidade. 
mpressora térmica embutida. Aceita impressora externa. 
Rendimento: 60 amostras por hora. Canal de detecção: 
2 canais para contagem. Tecnologia: Tecnologia de 
impedância, medição da HGB por colorimetria e sistema 
inteligente de thresholds flutuante. Principio de medição 
(metodologia): Método de impedância (WBC/RBC/PLT) e 
método colorimétrico livre de cianeto (HGB). Reagentes: 
Apenas 2 reagentes na rotina (Diluente + Lisante). Solu-
ção de limpeza para shutdown e manutenções. Lisante 
livre de cianeto. Parâmetros: 21 parâmetros: resultados 
(WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW–CV, RDW–SD, 
PLT, MPV, PDW, PCT, P–LCR e P–LCC). 3 histogramas. 
Volume de amostra: Volume mínimo 9µL. Modos de amos-
tragem: Sangue total venoso, sangue capilar e sangue 
pré–diluído. Repetibilidade: WBC = 2.0%; RBC =1.5%; 
HGB=1.5%; PLT =4.0%; MCV= 1.0%. Configuração de 
valor de referência: Pediátrico, masculino adulto, feminino 
adulto, geral e definido pelo usuário. Sistema de alarme e 
flags: Regras de flag editáveis para todos os parâmetros. 
Flags para resultados anormais de leucócitos, hemácias 
e plaquetas. Alarme sonoro quando deposito de resíduos 
estiver cheio e quando os reagentes terminam. Controle 
de qualidade: gráficos L–J e X–B, métodos estatísticos 
como desvio padrão e coeficiente de varia– ção para 
cada parâmetro. Faixa de linearidade:WBC (0.00–300.00)
x109 /L, RBC (0.00–8.50)x1012/L, HGB (0–250) g/L, PLT 
(0–3000)x109 /L, HCT 0.0–67.0%. Impressão: Impressora 
térmica embutida, além de ser compatível com vários 
tipos de impressora externa e permitir diversos modelos 
de impressão disponíveis. Acompanha leitor de código de 
barras. Armazenamento de dados: 50.000 resultados de 
amostra, incluindo parâmetros, histograma e informação 
de paciente. Entrada / saída: 4 portas USB e conexão 
LIS bi–direcional. Interfaceamento bidirecional. Voltagem: 
100V � 240V ~; 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 69.000,00 69.000,00

6

ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMÁ-
TICO E RANDÔMICO: Analisador automático bioquímico, 
com velocidade de pipetagem de até 160 testes por hora; 
Bandeja de reagentes refrigerada para: de 36 até 72 
posições simultâneas, com sistema de desligamento in-
dependente, mantendo os reagentes refrigerados mesmo 
que a unidade principal (equipamento) esteja desligada; 
Rotor de cubetas individuais de incubação para reação 
com 60 posições simultâneas. Sistema lavador/secador 
das cubetas de incubação para reação com 5 canais 
(agulhas), alimentados por água aquecida, automático 
que lava e seca as posições utilizadas, liberando–as 
para novo uso, sem intervenção do operador. Rotor de 
amostras permite uso de micro tubos de amostra ou tubos 
primários para amostras de pacientes e ou calibradores 
e ou controles com até 50 posições simultâneas. Contém 
01 Agulha pipetadora para amostras e reagentes, com 
sensor que, no caso de falta de amostras e ou de falta 
de reagentes, aciona aviso sonoro e escrito em tela no 
software operacional. A agulha pipetadora é equipada 
com sensor anti–impacto que evite a quebra da mesma 
em caso de toque em local indevido. Aceita amostras de 
urgência sem comprometer a rotina em andamento; Possui 
Leitor de código de barras embutido (internamente) para 
amostras em tubos primários; Permite interfaceamento 
com o software operacional do laboratório, utilizando o 
leitor interno de código de barras para amostras, através 
de saída RS 232; Software operacional em português 
instalado em base de sitema Windows®; Software opera-
cional com opção pré–diluição automática das amostras, 
calibradores ou controles a serem processadas. Software 
operacional com opção pós–diluição automática de 
amostra que tenham excedido a linearidade máxima que 
foi cadastrada na digitação da programação do reagente 
da técnica. O equipamento liberará automaticamente 
o resultado do teste desta amostra já com o devido 
cálculo compensatório para a pós–diluição executada. 
Software operacional com opção de Armazenamento de 
resultados passados e completo banco de dados para 
controle de qualidade; O equipamento contém dispositivo 
de aquecimento para toda a água utilizada nas lavagens 
das agulhas de pipetagens e das cubetas de incubação 
para reação, como também para as Pré e Pós–diluições; 
Possui sistema de pipetagem acionado por seringa de 
precisão com embolo confeccionado em cerâmica de alta 
resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir 
de 1µL. O reservatório de água externo possui sensor 
que, no caso de falta de água, aciona aviso sonoro e 
escrito em tela no software operacional; O reservatório 
de esgoto externo deverá possui sensor que, no caso 
de estar cheio, aciona aviso sonoro e escrito em tela no 
software operacional; Conjunto de filtros de onda com 10 
comprimentos de onda diferentes,sendo eles:340/405/45
0/505/546/578/620/670/750/800nm. Com possibilidade de 
adicionar mais 2 a escolher. Controle de qualidade com 
gráficos de LEVEY–JENNINGS e regra de WESTGARD; 
Alimentação 110V/220; Equipamento realiza testes com 
qualquer marca de reagentes e o software tem capacidade 
para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes 
simultaneamente; Incluso na proposta: CPU (computador 
operacional); monitor; mouse e teclado; Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 1 105.000,00 105.000,00

7

MICROSCÓPIO BINOCULAR ÓTICA FINITA ACROMÁ-
TICO LED: de uso profissional com registro na ANVISA, 
que alia qualidade e conforto, é amplamente utilizado em 
laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. 
Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para 
durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com bra-
ço e base construídos em peça única, alça de transporte 
integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo 
de energia para conveniente armazenamento. Sistema 
Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x � 1000x; Cabeçote 
binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que 
impede alterações no comprimento dos tubos, quando são 
feitos ajustes de distância interpupilar;Inclinação 30° e ro-
tação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm–75mm;Oculares: 
WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para 
baixo para ajustar a altura de visualização e atender às ne-
cessidades individuais; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para 
compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), 
com 22 mm de campo de visualização; Condensador Abbe 
campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma 
com marcação de posição de guia para diferentes objetivas 
(4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas 
codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; 
O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique 
interno de parada, o que permite que a imagem perma-
neça centralizada após mudança de aumento; Objetivas 
acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 
10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 
Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 
100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para 
proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com 
botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e 
graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de 
focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm; 
Trava mecânica para proteção contra uma acidental que-
bra da lâmina; Platina movél composta por dupla camada 
mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; 
Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle 
coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de 
cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e 
pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma 
de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação 
e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em 
grafite com cantos arredondados e capacidade para duas 
lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por 
rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 7.500,00 7.500,00

8

OSMOSE REVERSA: Sistema de purificação de água, 
manipulação de madicamentos não parenterais, câmaras 
climatizadas, controle de qualidade em laboratórios, ante-
cedendo ultrapurificadores, fornecer água desmineralizada 
cmo baixa condutividade (padrão API), projetado para anos 
de desempenho, estrutura simples e confiável, tubulação 
branca, 100% testado em fábrica, bomba de pressuri-
zação, controle automático, 4 estágios de purificação: 
Polipropileno (plissado, bobinado, fundido); carvão block, 
carvão ativado; membrana; coluna deionizadora. Fixação 
em parede ou apoiada na base, skid metálico com pintura 
epóxi; plástico de engenharia; carcaças padrão 10' x 2,5' 
branca; reservatórios pressurizados com capacidade 
para 12 litros.pressão de entrada 0–4kgf/cm2; ph 6,0 a 
8,0; alimentação 220v; vazão de serviço 15l/h; controle 
automático. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apre-
sentar junto com a proposta de preços registro na anvisa 
e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 5.900,00 5.900,00

9

ANALIZADOR DE ÍONS: Parâmetros medidos: sangue, 
soro ou plasma: Na+ 70 – 200 0,1 mmol/l, K+ 1,5 – 12,00 
0,01 mmol/l, Ca++ 0,4 – 4,0 0,01 mmol/l; Urina: Na+ 10 
– 300 1 mmol/l, K+ 5 – 150 0,1 mmol/l. Tipos de amostra: 
sangue, soro, plasma, urina e ampolas de controle de 
qualidade. Volume de amostra: mínimo 50ul. Sistema 
eletrônico microprocessador cpu de 32 bits com cartão 
de memória, impressora térmica, visor colorido sensível 
ao toque, tensão elétrica 90 a 240v 50/60Hz, potência 
40va máximo. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 36.000,00 36.000,00

10

CONJUNTO EVIDENCE ELT1 COM BRAÇO PARA 
LÂMPADA DE FENDA: 1 bandeja. Acabamento externo 
em Vacum Forming (Plástico). Braço pantográfi co para 
refrator balanceado. Braço para lâmpada de fenda (1 
aparelho) sobe e desce com motorredutor de velocidade 
(elétrico). Carregador de bateria para Welch Allyn � cód 
do cabo71670. Controle de subida e descida na lateral 
da cadeira, no painel da coluna e na caixa de comando fi 
xada ao braço do conjunto. Estrutura interna em aço. Liga/
Desliga Luz de Sala e Projetor. Luminária pantográfi ca de 
ferro com regulagem de 3 intensidades. Pés reguláveis. 
Sistema de trava do braço através de esferas. Suporte para 
OBI. Trava de segurança. Volta a Zero. Cadeira: Braços 
escamoteavel total, encosto de cabeça inclina/reclina e 
sobe/desce. Espuma injetada e estofado com costura. 
Movimento sobe e desce. Não reclinável. Pedal para 
acionamento (opicional) e pedaleira não escamoteável. 
Pés niveladores. Sistema de subida e descida em alumínio 
com motorredutor de velocidade (isento de óleo). Especifi 
cações técnicas: Tensão de alimentação: 220V, Freqüência 
de operação 60 Hz, Corrente de carga 2A, Consumo de 
energia 180W, Capacidade máxima de elevação (braço) 
80Kg, Capacidade máxima de elevação (cadeira) 180Kg, 
Dimensões 1535 x 1310 x 1900 mm (C x L x A), Altura má-
xima / mínima do assento 710mm / 520mm, Altura máxima 
/ mínima do tampo L.Fenda 995mm / 870mm, Peso líquido 
181Kg, Peso bruto 205kg. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 49.000,00 49.000,00

17

CARDIOVERSOR: Modulo DEA, memória de ECG, 
impressora e bateria, bifásico, comando nas pás, ajuste, 
carga e disparo. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 36.500,00 36.500,00

18

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA: 
autonomia da bateria de até 250 choques com 1 eletrodo, 
bateria recarregável. Garantia mínima de 12 meses. De-
verá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 9.000,00 36.000,00

19

VENTILADOR DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE: 
Controles digitais diretos para os principais parâmetros 
Ventilatórios,destacando Volume, Frequência ,Relação 
I/E ,Pressão Maxima e Peep. Pré–ajuste dos parâmetros 
ventilatórios em função do peso informado na inicialização 
do ventilador. Apresenta somente os controles ativos de 
acordo com a modalidade de ventilação. Display de cristal 
liquido que apresenta de forma integrada os controles e 
a monitorização da ventilação. Manômetro eletrônico de 
pressão endotraqueal com apresentação gráfica através 
de um manômetro linear de barra (bargraph). O valor da 
pressão máxima na última inspiração é mantido e indicado 
no manômetro durante a fase expiratória, para uma me-
lhor visualização deste parâmetro. Completo sistema de 
alarmes audiovisuais para os paramâmetros ventilatórios 
com limites ajustáveis pelo operador.Estes alarmes são 
capazes de indicar uma serie de irregularidades durante 
a ventilação,aumentando em muito a segurança da 
terapia. Condição de STAND BY ativada manualmente a 
qualquer instante, para impedir alarmes auditivos durante 
a preparação do paciente ou outro evento especial. Botão 
Easy–Touch® que permite o acesso e ajuste simples e 
rápido dos parâmetros ventilatórios. Válvula expiratória 
com servo–controle eletrônico para controle da pressão 
no circuito respiratório, permitindo um controle ativo de 
pressão em qualquer modalidade de ventilação. Válvulas 
reguladoras de pressão incorporadas para oxigênio. Botão 
de inspiração manual mecânico. Chave geral Liga/Desliga. 
Válvula reguladora de pressão incorporada. Válvulas 
de segurança antiasfixia e contra alta pressão. Bateria 
interna recarregável para as eventualidades de falha na 
rede elétrica ou para transporte, quando o Ventilador au-
tomaticamente passa a ser alimentado através da bateria. 
Fonte externa de alimentação elétrica com rede de 100 a 
240 Vac (comutação automática) para funcionamento do 
Ventilador e recarga da bateria interna. Indicadores visuais 
de alimentação por rede elétrica ou bateria interna. Painel 
ergonômico com teclado de membrana e design avançado. 
Alça superior para facilitar o transporte do Ventilador 
Microtak Total. Suporte para fixação. Funcionamento 
silencioso. Possui misturador de ar ambiente, e permite 
ajuste de 50 a 100% de oxigênio. O circuito respiratório 
é de fácil montagem, limpeza e esterilização. Principais 
Diferenciais: O Ventilador Microtak Total possui sistema 
de fixação, específico para uso em ambulâncias, macas e 
unidades móveis de resgate, inclusive aéreo. O seu campo 
de aplicações é bastante amplo, devido às modalidades 
de ventilação disponíveis. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 45.000,00 90.000,00
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AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL 127 LITROS: 
FINALIDADE– Esterilizador automático a vapor saturado 
elétrico, do próprio equipamento, com vácuo pulsante 
(bomba de vácuo de 1,5CV), utilizado para esterilização 
e secagem de instrumentais, e utensílios empacotados ou 
não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria. Equipamento 
utilizado na esterilização de materiais diversos nas CME's 
de Hospitais (Lactário), Laboratórios, Universidades, In-
dústrias Alimentícias e Farmacêuticas. FUNCIONAMENTO 
(CICLO OPERACIONAL) – Sendo o ciclo totalmente 
automático, cabe ao operador somente colocar o material 
na câmara, e iniciar o processo de esterilização. Elétrico 
a 220 V, trifásico ou opcionalmente 380 ou 440 V. Aqueci-
mento por 3 Resistências Elétricas � confeccionada em 
Aço Inoxidável. CONSTRUÇÃO – Câmara em formato 
quadrado, com duas câmaras, sendo a internaem chapa 
de aço inoxidável AISI 316L com dreno para escoamento 
e a externaem chapa de aço inoxidável AISI 304, alta 
resistência à corrosão, espessura da câmara interna de 
6,35 mm, com acabamento polido sanitário, conforme 
normas da ABNT e as soldagens são feitas através de 
procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção 
IX. Tubulação construída em aço inoxidável AISI 304. 
Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, 
com potência em conformidade com as normas técnicas, 
fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 304. 
GABINETE – O conjunto é montado sobre estruturas em 
aço SAE 1020 com proteção anti–corrosivo em pintura me-
tálica antiferruginosa com acabamento laterais em chapas 
de aço inoxidável AISI 304 escovado. Todo o conjunto é 
apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento 
do mesmo. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA– 
Sistema de Elevação Vertical Elétrica, tipo guilhotina, com 
sistema automático de abertura e fechamento da porta por 
mecanismo eletromecânico, com acionamento através 
de motoredutores, não necessitando de ar comprimido 
externo para o fechamento das portas, para maior ganho 
de área útil de trabalho. Com 01(uma) porta. ISOLAÇÃO 
– Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa 
de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita 
isolação térmica para evitar irradiação de calor, dando 
um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho. 
SEGURANÇA– Válvula de segurança calibrada, lacrada 
e com gatilho. Válvula de segurança elétrica com aciona-
mento automático. Desligamento automático do aparelho 
em caso de pressão excessiva. Travamento da porta: 
quando a câmara estiver pressurizada e o nível de tem-
peratura estiver acima do limite de segurança. Controle de 
temperatura por sensor tipo PT 100. Controle de pressão 
das câmaras por transdutor de pressão digital. Ciclo com 
F0 incorporado. Sistema antiesmagamento com dispositivo 
fotoelétrico contra obstruções. VERSATILIDADE– Vácuo 
pulsante. Entrada de 1� para câmara interna de sensores 
para qualificação. Sistema de Purgadores automáticos e 
auto limpantes, para total eliminação de ar condensado. 
Tempos programáveis. Temperaturas de processos regu-
láveis entre 100ºC a 134º C. Teste Bowie–Dick Ciclo total 
de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos 
de 45 min., com baixo consumo de energia. Bomba de 
vácuo � anel líquido simples estágio com potência de 
1,5 CV. FILTRO CONTRA CONTAMINANTESFiltro de 
carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e 
filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, 
para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O 
tempo de utilização é proporcional à qualidade da água 
em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes 
conforme Norma ISO 11.140, chegando à retenção de 
até 83%. IMPORTANTE A água utilizada no gerador de 
vapor incorporado ao equipamento, deverá ter os padrões 
recomendados na tabela da Norma NBR–ABNT 11.816 
Tabela 4 � Contaminantes. PAINEL DE CONTROLE E 
MONITORIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR) MEGA TC)– 
Painel de Controle e Monitorização Microprocessado – Tela 
Colorida � Touchscreen capacitivo, 4 portas USB para 
expansões opcionais (leito de códigos de barras, WiFi, 
Pendrive) para 10 ciclos pré–programados e ajustáveis 
pelo operador, por intermédio de senha numérica. Acesso 
remoto via web (uso e exclusivo do cliente), permitindo ve-
rificar o estado atual do equipamento, incluindo gráficos de 
temperatura/pressão, para e somente acompanhamento 
do ciclo; Tempos de processos reguláveis entre 1' a 99'. 
Ciclos exclusivos: ciclo rápido, teste Bowie & Dick � teste 
"Leak test" "Prions" – Tecidos / Instrumentais / Líquidos 
/ F0. Possibilidade de notificação de alarmes por e–mail, 
armazenamento interno de todos os ciclos realizados por 
umperíodo de até 6 meses, permitindo a cópia criptográfica 
para pendrive. ACESSÓRIOS INCLUSOS– 1 Carrinho 
Interno Inteiriço para acomodação de materiais, 1 Carrinho 
externo (autoclave de 01 porta), Sistema de tratamento de 
água por Osmose Reversa possuindo 4 estágios de filtra-
ção combinados para remover materiais em suspensão, 
colóides, microorganismos, pirogênios, metais pesados, 
sólidos dissolvidos, bac

UNID 1 220.000,00 220.000,00
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CARDIOTOCÓGRAFO: responsável por determinar a 
frequência cardíaca do feto, a quantidade de oxigênio que 
ele recebe e as diferentes variações que ocorrem no seu 
fluxo sanguíneo, o fetalcare oferece rapidez, simplicidade e 
avançados recursos para proporcionar melhores cuidados 
para mãe e para feto, monitora: FHR: frequência cardíaca 
fetal, UC: contração uterina, e FM: movimento fetal, detec-
ção automática do movimento fetal, display de LED da FHR 
e UC, transdutor de alta sensibilidade de 1MHz, porta de 
comunicação RS232, análise automática CTG, sua impres-
sora térmica é integrada e de alta resolução, disponibiliza 
economia de impressão em modo grande e permite uso 
de bobina de fax, de fácil operação utilizando apenas uma 
tecla, seu software permite visualizar, arquivar, enviar e 
imprimir em papel comum. Detecção automática do mo-
vimento fetal; Display de LED da FHR de UC; Transdutor 
de alta sensibilidade de 1 MHz; Porta de comunicação 
RS232; Análise automática CTG; Monitoramento de: 
FHR: frequência cardíaca fetal, UC: contração uterina, 
e FM: movimento fetal; Impressora térmica integrada de 
alta resolução; Economia de impressão em modo grade; 
Permite uso de bobina de fax; Fácil operação, apenas 
uma tecla; Software permite visualizar, arquivar, enviar e 
imprimir em papel comum. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 14.500,00 29.000,00

25

ELETROCARDIOGRAFO: Impressora térmica integrada 
de alta resolução, Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no for-
mato A4, Economia de impressão, em modo grade, permite 
o uso de bobina de fax, Fácil operação utilizando apenas 
uma tecla, Interpretação do ECG e medidas complexas, 
Bateria recarregável de longa duração, Software permite 
visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 9.500,00 38.000,00

26

BISTURI ELÉTRICO: potência 150w, função bipolar, com 
alarmes. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 7.900,00 31.600,00
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ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: fluxo 
de aspiração 30lpm, válvula de segurança, termoplastico 
ou vidro, bateria recarregável e bivolt. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 2 3.900,00 7.800,00

28

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: concentrador de 
oxigênio estacionário que produz oxigênio concentrado 
a partir do ar ambiente com baixo consumo de energia, 
configurando uma alternativa mais prática e econômica 
para pessoas que necessitam de terapia com baixo fluxo 
de oxigênio (até 5 litros por minuto). Seu design é elegante 
e ergonômico, por isso é mais fácil de movimentar, guardar 
e transportar do que outros concentradores estacio-
nários. Além disso, foi projetado para proporcionar um 
funcionamento consistente e sem problemas, com baixa 
manutenção a ser efetuada pelo paciente. Alça moldada 
fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, Suporte 
universal para umidificador, armazenamento interno 
para o tubo de conexão com o umidificador, Conexão 
da cânula metálica para maior durabilidade, Medidor 
de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra, Painel 
simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 3 8.000,00 24.000,00

30

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLÓGICOS 
120 LITROS: material de confecção gabinete interno, 
aço inoxidável 304, temperatura entre +2 C E + 8C, ca-
pacidade/quantidade de 120 litros 2 prateleiras, 24 horas 
de bateria de emergência. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 12.966,00 12.966,00
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COLPOSCÓPIO: com aumento variável com câmera, 
monitor de lcd/led, programa de captura de imagem 
possibilitando emissão, impressão e armazenamento dos 
laudos com entrada RCA, teclado para funções: comando 
individual de zoom, foco, luz verde localizado na parte 
superior traseira do cabeçote, alimentação elétrica 220v, 
sistema NTSC alta resolução 480 linhas, objetica de cristal 
com distância focal de 300 a 400mm. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 1 39.000,00 39.000,00

33

OXIMETRO: Visor em tecnologia OLED, melhor visuali-
zação em qualquer condição de luminosidade, Informa 
Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca, Curva Ples-
timográfica, Capa protetora em Silicone e Estojo para 
armazenamento. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 20 170,00 3.400,00

34

OXIMETRO: Display rotacional de 3,5 " amostragem de 
SpO2, PR, barra de pulso, PI, pletismograma e indicação 
de bateria fraca. Design portátil para monitoramento 
contínuo por muito tempo Módulo sem fio embutido para 
transferência em tempo real via APP. Alarme de áudio e 
visível com limites de alarme ajustáveis. Até 500 horas de 
armazenamento de dados de SpO2 para revisão. Baixo 
consumo com baeria de lítio de 2000mAh. Tom ajustável 
e tom das teclas. Várias sondas de SpO2 para adultos, 
pediatria e recém–nascido. Tecnologia MoveOxy SpO2 
patenteada e criativa com remoção de artefatos e desem-
penho anti–movimento. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 1.600,00 3.200,00
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SELADORA: Para selar embalagem de papel grau cirúrgi-
co. Seladora de mesa. Possui acionamento manual. Con-
feccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade 
do produto. Sistema para aquecimento com resistência 
blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área 
para selagem: 31cm. Largura para selagem: 13mm. 
Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (127/220 V) 
automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 
W. Temperatura: até 200ºC. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 10 350,00 3.500,00

36

OFTALMOSCOPIO: Dispositivo de elevada performance e 
inigualável qualidade. Iluminação direta através de lâmpa-
da 2.5V Xenon, de alta intensidade luminosa. Lâmpadas de 
fácil substituição. Cabos ergonômicos disponíveis em duas 
versões de alimentação: convencional ou recarregável. 
Cabos compatíveis com todas cabeças diagnósticas da 
série OMNI MD. Cabeça trabalhada em aço inoxidável e 
uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, 
conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e 
superior durabilidade. Clip de bolso com interruptor inte-
grado para acionamento liga/desliga e proporciona desliga-
mento automático ao ser fixado no bolso. A lâmpada Xenon 
é removível e pode ser facilmente substituída. Lâmpada 
com aproximadamente 20 horas de vida útil de serviço. 
Lentes com dioptrias de –20D a +20D, com marcador 
iluminado Óptica selada à prova de poeiras, Borracha de 
proteção evita riscar a lente dos óculos. Cabeça em ABS, 
resistente à impactos. Seleção de 5 aberturas, com filtro 
verde livre de vermelho. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 1.200,00 2.400,00

37

DERMATOSCOPIO: Dermatoscópio de bolso 2.5V de alta 
performance e qualidade. Leve, compacto e ergonômico. 
Iluminação direta através de lâmpada 2.5V Xenon ou LED. 
Lâmpadas e Lentes de fácil substituição. Lente de contato 
graduada para medir lesões cutâneas pigmentadas. Não 
contém látex. Cabos ergonômicos disponíveis em duas 
versões de alimentação: convencional ou recarregável. 
Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação 
de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima 
resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade. 
Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento 
liga/desliga, desligamento automático ao ser fixado no 
bolso. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 1.900,00 3.800,00

38

OTOSCOPIO: Iluminação direta de 2.5V proporciona 
qualidade de iluminação, Cabeça inteiramente metálica 
com lente removível, Campo de visão com aumento de 
4 vezes, Iluminação de alto brilho, com excelente nitidez 
da imagem, Conexão para pera de insuflação, possibilita 
avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera op-
cional), Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e 
modelos, descartáveis e reutilizáveis, Fácil substituição 
da lâmpada, Cabo em metal com superfície recartilhada, 
melhor aderência e segurança, Reostato para controle 
de intensidade da luz, Alimentação através de 2 pilhas 
alcalinas tipo C. Acompanha: 05 Espéculos Auriculares 
Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm), 01 Estojo Macio 
para otoscópio e seus acessórios. Garantia mínima de 
12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 5 490,00 2.450,00

39

LANTERNA CLINICA: Iluminação: Luz Branca (LED 
Branco Frio) Tensão Elétrica: 3 V (Volts) Fluxo Luminoso: 
4.000 mCd (miliCandelas) Temperatura de Cor: 5.550 
� 6.000 K (Kelvin) Vida útil: 20.000 h (horas–mínima). 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 5 50,00 250,00

40

TERMOMETRO SEM CONTATO: Touch Free: Sem con-
tato com a pele, mais prático e higiênico 3 em 1: Medição 
da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies 
Infravermelho: Medição Instantânea Visor COLOR GLOW: 
O display muda de cor conforme a temperatura indicada, 
facilitando a leitura Alarme de Febre 30 memórias. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 20 85,00 1.700,00

41

LARINGOSCÓPIO ADULTO: com 5 lâminas retas em aço 
inox. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 1.200,00 1.200,00

42

LARINGOSCÓPIO INFANTIL: com 3 lâminas retas em aço 
inox. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 900,00 900,00

43

CILINDRO DE OXIGENIO: estrutura de aluminium com 
valvula manômetro e fluxometro. Garantia mínima de 
12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 5 1.300,00 6.500,00

44

NEBULIZADOR 4 VIAS: Projetado para atender clínicas 
e hospitais este equipamento funciona com 2 motores 
elétricos de alto rendimento que podem ser acionados 
separadamente, proporcionando assim uma inalação 
suave e contínua tanto para um único paciente quanto 
para até quatro pacientes simultaneamente, possui design 
arrojado, é portátil, prático e resistente. Possui válvula 
de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 
4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, 
dois motocompressores com pistão oscilante e proteção 
térmica. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresen-
tar junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 2.900,00 5.800,00

47

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): 
em silicone, reservatório e válvula unidirecional. Garantia 
mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 4 250,00 1.000,00

48

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO 
(AMBU): em silicone, reservatório e válvula unidirecional. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 250,00 500,00

49

CAMA FAWLER ADULTO COM COLCHÃO: estrutura con-
truida em tubos de aço carbono com pintura eletrostática 
antimicrobiana após tratamento antiferrugem, cabeceira e 
peseira em polietileno injetado, sendo removíveis, grades 
em polietileno injetado, rodízios com freios em diagonal, 
movomentos fawler, semi fawler, cabeceira, dorso, pernas, 
sentado, cardiaco, flexão e descanso de pernas. Garantia 
mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 15 5.070,00 76.050,00

50

ARMARIO VITRINE: 02 portas em aço ferro pintado, 
pintura époxi, com prateleiras de vidro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 15 1.266,00 18.990,00

51

MESA DE EXAMES: em aço ferro pintado pintura époxi, 
com suporte para papel. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 5 900,00 4.500,00

52

MESA GINECOLÓGICA: em aço ferro pintado, pintura 
époxi, com posiçõ de leito móvel. Garantia mínima de 
12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 3 1.200,00 3.600,00

53

MESA DE MAYO: aço ferro pintado, pintura époxi, haste 
regulável cromada e estrutura tubular em aço redondo 
com bandeja de inox 0,48x0,32 e altura regulável. Garantia 
mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 5 600,00 3.000,00

54

CARRO DE CURATIVO: armação tubular com tampo e 
prateleira de chapa de aço em pintura époxi, suporte para 
balde e bacia, pés com rodízios de 3", acompanha 1 balde 
de 5 litros em aluminium e 01 bacia de 3 litros em aço inox. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 3 1.500,00 4.500,00

55

BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS: 03 partes confec-
cionado em ferro pintado, pintura époxi, com rodízios. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 5 800,00 4.000,00

56

MESA AUXILIAR: ferro pintado, pinura époxi co rodízios 
de 4x40x80(cm). Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 5 600,00 3.000,00

57

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: braçadeira regulá-
vel, revestimento estofado, estrututa de apoio do braço aço 
ferro pintado, pintura époxi, assento aço, encosto estofado. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 900,00 1.800,00

58

POLTRONA HOSPITALAR: revestimento estofado, 
estrutura de apoio do braço aço ferro pintado, pintura 
époxi, assento aço, encosto estofado. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 10 1.400,00 14.000,00

59

SUPORTE DE SORO: em aço ferro pintado, pintura époxi, 
regulável com pedestal. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 20 250,00 5.000,00

60

BERÇO ACRILICO: Construído em chapa de aço ferro 
com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento 
antiferrugem. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 3 1.200,00 3.600,00

61

ESCADA COM 2 DEGRAUS: em aço ferro pintado, pintura 
époxi. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 30 150,00 4.500,00

62

NEGATOSCOPIO 2 CORPOS: confeccionado em aço 
ferro pintado, tipo mesa, 02 corpos. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 2 800,00 1.600,00

63

CADEIRA DE RODAS ADULTO: em aço ferro pintado, 
com pés removiveis e braços fixos com suporte de soro. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 1.716,00 3.432,00

64

CADEIRA DE RODAS INFANTIL: em aço ferro pintado, 
com pés removiveis e braços fixos com suporte de soro. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 1.600,00 1.600,00

65

CARRO DE EMERGÊNCIA: Estrutura construída em cha-
pa de aço esmaltada com pintura eletrostática antimicro-
biana após tratamento antiferrugem, com quatro gavetas, 
sendo a primeira com divisórias para medicamentos, ban-
deja superior giratória em aço inoxidável para acomodar 
desfibrilador ou cardioversor, pés providos de rodízios 
com freios em diagonal, suporte para soro, suporte para 
cilindro de oxigênio, tábua de massagem e filtro de linha. 
Dimensões: 0,50 x 0,55 x 1,10m. em aço ferro pintado, 
com pés removiveis e braços fixos com suporte de soro. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 3.900,00 3.900,00

66

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: iluminação de led, 
com haste flexivel em aço ferro pintado, com pés removi-
veis e braços fixos com suporte de soro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 2 600,00 1.200,00
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67

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: analógico, braçadeira 
em algodão. em aço ferro pintado, com pés removiveis 
e braços fixos com suporte de soro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 10 100,00 1.000,00

68

ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: analógico, braçadeira 
em algodão. em aço ferro pintado, com pés removiveis 
e braços fixos com suporte de soro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 5 100,00 500,00

69

ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO: auscutador em aço 
inox, tipo duplo. em aço ferro pintado, com pés removiveis 
e braços fixos com suporte de soro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 10 50,00 500,00

70

ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO: auscutador em aço 
inox, tipo duplo. em aço ferro pintado, com pés removiveis 
e braços fixos com suporte de soro. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 5 50,00 250,00

TOTAL 1.698.388,00

VENCEDOR: JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.426.131/0001-45
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

21

AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS: realizam processos 
de esterilização em 121°C e 134°C, com despressurização 
automática e secagem com porta entreaberta, Microcon-
trolador eletrônico: garante a repetibilidade nos processos 
de esterilização, Sistema eletrônico que interrompe o ciclo 
de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não 
começar em até 45 minutos, Porta da câmara: constituída 
em aço inox, vedação da porta com guarnição de silicone 
resistente a alta temperatura e pressão; travamento da 
porta através de 5 pinos e um manípulo utilizado para 
abrir e fechar a porta, tornando–se assim uma das portas 
mais seguras do mercado, Sensor de Temperatura: protege 
contra qualquer variação de pressão/temperatura durante o 
ciclo, álvula solenoide: atua no caso de queda de energia, 
garantindo a despressurização assim que a energia for 
restaurada, Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua 
ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua 
movimentação e evitando que volte água para a câmara, 
Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os 
limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de 
sobrepressão. câmara aço inox, controle digital. Garantia 
mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 1 11.200,00 11.200,00

23

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL: Faixa de 
ajuste da taxa de fluxo: 0,01 � 1,800ml/h (Com a resolu-
ção de 0,01ml/h), Precisão da taxa de fluxo (desempenho 
essencial):± 3%, Faixa de Volume a ser Administrado 
(VTBI) 0,01~9999ml,Com a resolução de 0,01ml, Precisão 
do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%, Taxa 
de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20%, Pressão máxima 
de infusão: >160kPa, Alarme de oclusão (pressão) (desem-
penho essencial) Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa 
±20kPa. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e catá-
logo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 4.360,00 8.720,00

29

INCUBADORA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE 
RECÉM–NASCIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO: 
Incubadora para transporte e remoção de recém–nascidos 
COM BAIXO PESO OU GRAVES ENFERMIDADES: Sistema 
de controle microprocessado, com alto grau de precisão. 
Auto teste dos alarmes. Painel de controle integrado, com 
display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch 
screen. Modo de operação: Manual (controle da tempera-
tura do ar) e RN (servo controle da temperatura da pele do 
paciente). Indicação digital das temperaturas do AR, do RN 
e desejada, umidade relativa do ar, data e hora. Alarmes 
principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta 
de energia (batería), falta de circulação, sobreaquecimento, 
falha no sistema, batería descarregada, polaridade da 
alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e 
sensor RN desconectado. Baixo nível de ruído interno. 
Cúpula em acrílico com parede dupla, passagens para 
tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso 
ao paciente. Corpo em plástico de alta resistência, sem 
cantos vivos e com acabamento liso. Portinholas ovais 
removíveis e autoclaváveis. Válvula limitadora de oxigênio 
com microfiltro. Sistema de umidificação incorporado. 
istema servocontrolado de oxigênio (opcional): permite 
a programação da concentração de oxigênio dentro da 
cúpula entre 21 e 65%. Sistema de oximetria de pulso 
(opcional): permite a monitoração da freqüência cardíaca, 
taxa de hemoglobina saturada com oxigênio no sangue 
(SpO2) e curva pletismográfica no display da incubadora. 
Sistema servocontrolado de umidade (opcional): permite 
a programação da umidade relativa do ar dentro da incu-
badora entre 20 e 95%. Uma bateria interna recarregável, 
gelatinosa, com autonomia de até 4 horas. Alimentação: 
127 / 220 V (com seleção automática) ou 12 VCC. Indicação 
gráfica para nível de carga da bateria. Cinto de segurança 
para o paciente. Ampla bandeja para equipamentos periféri-
cos (opcional).Permite acoplamento em carro pantográfico 
com ajuste de altura, ideal para transporte interno e também 
em carro maca, para uso em ambulâncias (opcionais). 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 43.600,00 43.600,00

32

DETECTOR FETAL: Transdutor de alta sensibilidade, 
Compacto, leve e fácil operação, Alto–falante de alta 
performance, Design ergonômico e compartimento para 
transdutor, Entrada para fone de ouvido ou gravador de 
som ou computador, Botão liga/desliga, controle de volume 
e desligamento automático, Tela de LCD para visualização 
numérica do batimento cardíaco fetal, Alimentação através 
de pilhas alcalinas. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 10 330,00 3.300,00

45

BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO: modo de operação 
digital, capacidade de até 300kg, sistema digital com 
display lcd. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apre-
sentar junto com a proposta de preços registro na anvisa 
e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 1.100,00 4.400,00

46

BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL: modo de ope-
ração digital, com disply de lcd, concha injetada e régua 
antropométrica de 0 e 54cm com graduação de 1cm. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 660,00 1.320,00

TOTAL 72.540,00

VENCEDOR: MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.922.811/0001-63
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

11

REFRATOR : Equipamento com características construtivas 
mecânicas e ópticas. Possui cabeça para fixação suspen-
sa onde se encontram instalados dois jogos de lentes 
(esquerdo e direito) e acessórios com várias opções de 
ajustes através de manípulos graduados. Com sistema de 
nivelamento e indicadores visuais, fornece a obtenção dos 
valores de angulação daslentes necessárias ao paciente. 
Modelo: AO – Sincronizador. Faixa de leitura esférica: 
+16.75D a –19.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando 
lentes auxiliares +0,12D ou lentes opcionais +0.12D); Faixa 
de leitura cilíndrica: O a –6.00D, leitura mínima de 0.25D 
ou 0.120 (usando lentes auxiliares), 0 a –8.00D (usando 
lentes auxiliares –2.000); Escala do eixo de astigmatismo: 
O a 180º em intervalos de 5º; Cilindro cruzado: +0.250D, 
tipo reversa (sincronizado com o eixo de astigmatismo) 
t0.50D (opcional); Prisma rotativo: O a 20D em intervalos 
de 1D; Ajuste Inter pupilar: 48mm a 80mm com passo de 
1mm (direito e esquerdo sincronizados); Convergência: os 
eixos ópticos das lentes são alinhados a uma distância de 
400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita 
e esquerda em direção ao interior); Distância Inter pupilar 
permitindo convergência: 57mm a 80mm; Campo de visão 
efetivo: +19mm. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apre-
sentar junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 10.800,00 10.800,00

12

LÂMPADA DE FENDA: 2 aumentos com inclinação; Au-
mento total> 10x, 16x (Ocular 10x); Iluminação: Projeção 
da fenda 2/3x; Largura da fenda: contínuo de 0mm a 9mm; 
Altura da fenda: contínuo de 1mm a 8mm; Diâmetro de 
abertura: 9mm, 8mm, 5mm, 3mm, 2mm, 1mm e 0,2mm; 
Ângulo da fenda: 0º a 180º contínuo ajustável de vertical 
para horizontal; Inclinação da fenda: 5º, 10º, 15º, 20º (quatro 
passos); Filtros: Ultravioleta e infravermelho; Lâmpada: 
12V / 30W – LED; Movimentação da Base: Longitudinal 
90mm; Lateral: 100mm; Vertical: 30mm; Ajuste fino:15mm; 
Suporte de apoio para o queixo: movimento vertical 80mm; 
Alimentação: bivolt automático; Frequência: 50/60 Hz; 
Potência: 120W; Tensão da saída: iluminação 9.8v, 11.6v; 
Proteção contra choques. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 18.000,00 18.000,00

13

MESA ELÉTRICA CENTRAL: Altura mínima–máxima: 68cm 
� 88cm; Bivolt automática; Capacidade de sustentação: 
40 kg; Tampo em MDF; Medida do tampo: 55cm x 47,5cm; 
Rodas com trava. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 3.000,00 3.000,00

15

SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL SMARTCHART: OPTO-
TIPOS: Snellen–e, Landolt–c, números, letras, símbolos e 
símbolos para crianças; Monitor de TV 24� com resolução 
Full HD (1920x1080); Conectividade Wi–Fi para: atualiza-
ções, controle a distância para telemedicina (Sistema IRIS); 
Conectividade com unidades de refração; Sensibilidade a 
contraste; Atualização online de software; Fácil calibração 
da TV e distância do paciente (2 até 6 metros); Acuidade 
exibida em unidades do sistema internacional (ex: 6/6) e sis-
tema tradicional imperial (ex: 20/20) simultâneos; Galeria de 
imagens para orientação do paciente sobre doenças, proce-
dimentos e defeitos visuais; Imagens lancaster para teste 
de astigmatismo; Imagens em Verde Vermelho; Imagens 
de semáforo e semáforo alterado para teste de motorista; 
Fundo de optotipos selecionáveis entre: Branco no preto, 
Preto no branco, Verde/Vermelho, Azul no amarelo, V V no 
branco* e V Vno preto* (Teste de quantitativo de fusão de 
Mendonça); 24 gráficos para teste de Daltonismo Ishihara 
(Protanopia, Deuteranopia, Vermelho–Verde, Daltonismo 
total). Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e catá-
logo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 6.000,00 6.000,00

16

TONÔMETRO DE APLANAÇÃO OPITILASA: O Tonômetro de 
Aplanação é um acessório que vai acoplado nas Lâmpadas 
de Fenda e tem a função de medir a pressão intra–ocular. 
O método utilizado para as funções do tonômetro de 
aplanação é o de �GOLDMANN�. A medição da pressão 
é requerida ao manter uma uniformidade de aplanação na 
superficie da Córnea. A medição da pressão intra–ocular é 
realizada com o paciente sentado na Lâmpada de Fenda em 
conjunto com outra rotina de examinação do microscópio. 
Aalta acuracia de medição – uma media de desvio em um 
único exame não pode exceder +/– 0.5mm Hg. A medição 
da pressão intra–ocular em mm Hg é formada multiplicando 
o que foi lido no tambor de medição por 10 (dez). Garantia 
mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 1 6.000,00 6.000,00

22

MONITOR MULTIPARAMETROS: 5 parâmetros básicos, 
tela de 12 polegadas. Garantia mínima de 12 meses. De-
verá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 8.000,00 16.000,00

TOTAL 59.800,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 

através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2022, parte integrante do presente ins-
trumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00032/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00032/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ANDES COMERCIAL LTDA..
CNPJ: 10.242.040/0001-01.
Item(s): 14.
Valor: R$ 31.900,00.
- EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA..
CNPJ: 34.836.183/0001-00.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 33 

- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 
- 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70.

Valor: R$ 1.698.388,00.
- JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 37.426.131/0001-45.
Item(s): 21 - 23 - 29 - 32 - 45 - 46.
Valor: R$ 72.540,00.
- MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA..
CNPJ: 05.922.811/0001-63.
Item(s): 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 22.
Valor: R$ 59.800,00.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2022

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CON-
FECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gurinhém: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 02.05 SECRETARIA DE 
SAUDE 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ? FMS 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
02.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 16/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00111/2022 - 16.11.22 - EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO 
69200351468 - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E PASSEIO, LICENCIADO COM MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍ-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2022. DOTAÇÃO: 02.04 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO 
FUND. (MDE) 12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENS. FUNDEB 40% 
12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNED 12.361.0009.2009 
– OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.364.0005.2053 – PROGRAMA DE 
APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DO 
ENSINO INFANTIL 12.366.0005.2011 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 07/11/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00105/2022 - 07.11.22 - 
LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO - R$ 30.000,00; CT Nº 00106/2022 - 07.11.22 - GERALDO 
CHAVES DE ANDRADE - R$ 30.000,00; CT Nº 00107/2022 - 07.11.22 - MARINALVA FERREIRA 
DA SILVA - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de material de consumo para distribuição 
gratuita. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2022. DOTAÇÃO: 02.01 
GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 
– 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE AD-
MINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE 
INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.0015.2006 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA – 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – 12.361.0005.2032 EXECUÇÃO DO PROGROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 
ESCOLA–PDDE – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSI-
CO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 
– 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO PROGRAMA 
BRASIL ALFABETIZADO – 27.812.0008.2026 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTI-
VOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.122.0015.1038 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 02.06 FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE 
SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2016 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMILIA – PSF – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – 02.07 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA – 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO 
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS – 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO 
TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DE-
SENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA) – 08.244.0010.2050 
MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2033 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) – 02.09 SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.032.0010.2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 16/11/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00110/2022 - 16.11.22 - JOSE VAGNER FARIAS DOS 
SANTOS - R$ 49.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DETETIZA-
ÇÃO PARA OS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 
02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 
– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02020.04.123.0015.2005 – PLANE-
JAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO 
E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 
NA ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BA-
SICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNDE 02040.12.361.0009.2009 – OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.050–SECRE-
TARIA DE SAUDE 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO 
DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E OPERACIONALIZA-
ÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.304.0006.2047 – MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA VIGI-
LANCIA SANITARIA 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GE-
RENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2044 – 
COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE 
TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 11/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00109/2022 - 11.11.22 - AC TUR LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de recargas de toner destinado a manutenção das atividades das 
secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2022. DOTA-
ÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 
JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA 
DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CON-
TROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.0015.2006 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO 
BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 
– 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 
PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
– 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 
13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE 
SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 
GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONpALIZAÇÃO DO 
NASF – 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO – 10.302.0006.2036 OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 
10.305.0006.2046 PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO – 08.243.0010.2051 
MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ – 08.243.0018.2017 ATU-
AÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
– 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 
08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 
08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 16/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00108/2022 - 16.11.22 - JOAO EMANUEL DE SOUZA ME - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Novembro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para compra de óleos 
lubrificantes e filtros de combustível destinados a frota de veículos do município de Juru PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: 
licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Juru - PB, 17 de Novembro de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
A Prefeitura de Livramento /PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição 
de Recurso Administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 009/2022, 
protocolado no dia 11/11/2022 pelo email: pmllicitacoes@gmail.com da Comissão de Licitação CPL 
pela pessoa jurídica: Livramento Construções, Serviços e Projetos - EPP, CNPJ: 09.326.532/0001-
98. Informação da CPL para os licitantes: Fica suspenso por tempo indeterminado a Sessão Pública 
(abertura dos envelopes proposta de preços) que seria realizada às 14h:30min (quatorze horas e 
trinta minutos) do dia 16/11/2022, para maiores informações os interessados poderão comparecer 
na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Cópia do recurso: Poderá 
ser retirada através do endereço eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 11 de novembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

E ABERTUTRA DE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇO Nº 00011/2022

O Presidente da Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos licitantes par-
ticipantes da Tomada de Preço Nº 00011/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa 
especializada para Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças com 
base no Programa Paraíba Primeira Infância no município de Manaíra/PB, conforme Convênio Nº 
491/2021, que o Recurso Interposto pela empresa JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, 
CNPJ nº 40.603.807/0001-33, referente à Documentação da JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 27.687.221/0001-36, foi julgado IMPROCEDENTE, conforme 
parecer jurídico, análise recursal e decisão. Ainda informa que a reunião de abertura de propostas 
será realizada ás 11:00 horas do dia 24/11/2022. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N, Centro, Manaíra-PB.

Manaíra - PB, 16 de novembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente da CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
GABINETE DO PREFEITO

Manaíra - PB, 14 de novembro de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação Artística do Cantor JONAS 

ESTICADO para apresentação na Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de 
Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 21/12/2022, no período da noite, com duração mí-
nima de show de 01:40Hs/min; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
IN00020/2022, a qual sugere a contratação de:

- ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI 
Valor: R$ 170.000,00
Publique-se e cumpra-se. 

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS 00012/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhecimento 

dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00012/2022, que tem como objeto: 
Contratação de empresa especializada para Recuperação e Reforma do Prédio da Sede da Secretaria 
de Ação Social do município de Manaíra/PB o Resultado de Habilitação da referida da Licitação. Consi-
derações da Comissão:  LICITANTES HABILITADOS: JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, 
CNPJ Nº 40.603.807/0001-33; CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA EIRELI - CNPJ: 45.990624/0001-
31. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir 
da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o 
artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Informa ainda que não havendo interposição de recursos a sessão 
de abertura de proposta de preços fica agendada para o dia: 28/11/2022. Maiores Informações, na sala 
da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 14 de novembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 006/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS A, torna público que fará realizar através da CPL 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 08 de Dezembro de 
2022 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FER-
NANDES, NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. 
O edital será disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao ou na CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis – PB 17 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 012/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da pre-

goeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, tendo como objetivo: aquisição parcelada de materiais de 
informática, destinados à manutenção das atividades das secretarias diversas da prefeitura e fundo 
municipal de saúde de Pedro Régis, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. 
Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das propostas e sessão pública: 30/11/2022 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 16 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0020/2021, em 02.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa e/ou pessoa física para prestar serviços de 

locação de veículos destinados a Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.010/2021, em 15.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SAVIO RAULAN LIBERALINO DE 

LACERDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de atendimento 

odontológico para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicos), referente a chamada pública 
00001/2021.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0001/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação para locação de um veículo tipo van para transporte de 

pessoas que necessitam de realizar TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) do município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0002/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de locação de veículos destinados a Secre-

taria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00057/2022, em 09.03.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para locação de horas de trator de pneus 4x4, 

com grade aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0005/2021, em 25.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação de pavimentação em ruas do município de 

Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.448.54/2014/MC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00044/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA 

GRANDE LTDA - CNPJ nº 13.806.635/0001-22. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de MASTOLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2022. 

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

Piancó – PB, em 14 de novembro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.003/2021, em 13.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO 

EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação para prestação de serviços especializados na área de 

saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.00021/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE 

PUBLICA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de assessoria e consultoria técnica es-

pecializada na área de contabilidade pública pertencentes a Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.016/2022, em 21.03.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a Sr.ª DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA.
OBJETO CONTRATUAL: Contrato de prestação de serviços E-SOCIAL e outros.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00067/2022, em 06.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para locação de softwares de 

sistema de contabilidade pública, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Piancó.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022
Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Laboratoriais destinados ao Laboratório, de 

acordo Termo de Referência, Anexo I deste edital. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a 
partir das 09h00min de 17/11/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 29/11/2022 às 09h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 16 de novembro de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 011/2022- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conheci-

mento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando 
se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de 
registro de preços e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 05 
de dezembro de 2022 as 10:00, objetivo: Contratação de estrutura, palco, sonorização, 
iluminação, disciplinador e placas para realização dos festejos do município de Riachão do 
Bacamarte-PB; Informações na Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- 
PB CEP: 58.382-000.

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de novembro de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022 – SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo me-
nor preço, para: Aquisição de Alimentos Destinados a População Carente do Município de 
Riachão do Bacamarte. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 30 de novembro de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de novembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 – SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R Senador 

Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Para Atender as Necessidades das Diversas Secretarias Deste Município. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Re-
cursos: 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) 33161070. E-mail: cplriachaoba-
camarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de novembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 29 de 

Novembro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial 
nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(PARQUES INFANTIS), PARA UMA PRAÇA NA RUA PADRE INÁCIO DE ALBUQUERQUE, NO 
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO – PB. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Val-
decir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 16 de Novembro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PRAÇA NA RUA PADRE INÁCIO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO 
ANTONIO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 253.201,74.

Riacho de Santo Antônio - PB, 16 de Novembro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONS-
TRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA PADRE INÁCIO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02100 – SEC. DE DE-
SENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 15.451.2019.1094 – CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR 
E EQUIPAR PRAÇAS 44.90.52 – Obras e Instalações – Fonte 500. VIGÊNCIA: até 15/05/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00091/2022 
- 16.11.22 - A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 253.201,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00046/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00046/2022, para o dia 29 de 

Novembro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00047/2022, para o dia 29 de 

Novembro de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de Preços para futura e eventual 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene e descartáveis 
destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas/min do dia 30/11/2022. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 16 de novembro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 00017/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
montagem e desmontagem de decoração natalina, incluindo manutenção e fornecimento de mate-
riais, para execução do Natal Iluminado Edição 2022, do Município de Santa Luzia/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 29.828.673/0001-16, 
Item(s): 1. Valor: R$ 65.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 14 de Novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00021/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que tem como 
objeto: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia - PB. Licitante declarado vencedor e 
respectivo valor total da contratação: CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI, 
CNPJ:20.627.681/0001-20, Lote(s): 01 - Valor: R$ 118.400,00. 

Santa Luzia - PB, 16 de novembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00021/2022

Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 
Pregão Eletrônico Nº 00021/2022, que tem como objeto: Confecção de próteses dentárias com 
entrega no município para atender as atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: CENTER 
DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI, CNPJ:20.627.681/0001-20, Lote(s): 01 - 
Valor: R$ 118.400,00.

Santa Luzia - PB, 16 de novembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00021/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00021/2022, que objetiva: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as 
atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elemen-
tos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI, CNPJ:20.627.681/0001-20, Lote(s): 
01 - Valor: R$ 118.400,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 16 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00021/2022 
PROCESSO Nº 00077/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 25.321.806/0001-02, 

com sede na Av. Governador José Varela, nº 2924, Capim Macio - Natal/RN - CEP nº 59.078-300.
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “CALCI-

NHA PRETA” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 90 minutos de 
Show no Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política do município 
de Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Santa Luzia – PB, 11 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2022
PROCESSO Nº 00078/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA, CNPJ Nº 01.402.019/0001-27, com 

sede na Av. Rodrigues Alves, N° 800 - Sala 1103, Tirol - Natal/RN, CEP: 59.020-200.
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “CA-

VALEIROS DO FORRÓ” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 
01:30mim de Show no Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política 
do município de Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Santa Luzia – PB, 11 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00023/2022
PROCESSO Nº 00079/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

29.276.518/0001-34, com sede na Rua Pablo Neruda Nº 50 - Sandra Cavalcante, Campina Grande/
PB, Cep 58410-706.

OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “FORRÓ 
D2” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 01h40min de Show no 
Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política do município de 
Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Santa Luzia – PB, 14 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00171/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00021/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 25.321.806/0001-02, 

com sede na Av. Governador José Varela, nº 2924, Capim Macio - Natal/RN - CEP nº 59.078-300.
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “CALCI-

NHA PRETA” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 90 minutos de 
Show no Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política do município 
de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 14 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00172/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA, CNPJ Nº 01.402.019/0001-27, com 

sede na Av. Rodrigues Alves, N° 800 - Sala 1103, Tirol - Natal/RN, CEP: 59.020-200.
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “CA-

VALEIROS DO FORRÓ” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 
01:30mim de Show no Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política 
do município de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 14 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00173/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00023/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

29.276.518/0001-34, com sede na Rua Pablo Neruda Nº 50 - Sandra Cavalcante, Campina Grande/
PB, Cep 58410-706.

OBJETO: Contratação de empresa responsável pela apresentação Artística da Banda “FORRÓ 
D2” para realização de Show no dia 24/11/2022, com duração mínima de 01h40min de Show no 
Parque do Forró em comemoração as Festividades de Emancipação Política do município de 
Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APARELHOS DE 
ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; ADJUDICO o seu objeto a: CANAPU COMERCIO DE 
DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 36.882,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 43.000,00; NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 72.360,00.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
HALISON ALVES DE BRITO 

MATRÍCULA Nº 1.540 
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APARELHOS DE 
ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 36.882,00; MAIS DISTRIBUI-
COES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 43.000,00; NOBREGA COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 72.360,00.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA 

 Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APA-
RELHOS DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; DESIGNO os servidores Dimas de Sousa 
Galvão - Matrícula Nº 1444, Diretor da Secretaria Geral, como Gestor; e Jose Felipe Gomes Barbosa, 
Diretor de Controle Interno, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos 
contratos, respectivamente.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA 

 Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
 Aos 08 dias do mês de Novembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Praça João Pessoa - Centro - 
Santa Rita - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 038/2017, de 24 de Outubro de 2017; Decreto Municipal nº 079/2021, 
de 04 de Outubro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO 
DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APARELHOS DE 
ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO, A FIM DE ATENDE AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLA-
TIVA (NOVO ANEXO E SEDE); resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA - CNPJ nº 08.607.012/0001-90. 

VENCEDOR: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ: 08.449.096/0001-81

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 
– AR CONDICIONADO CENTRAL – CENTRAL 
DE AR DE 12.000 BTU'S INVERT INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM UNI-
DADE EXTERNA E INTERNA) ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S, 
ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT 
INVERTER HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE 
AR ANTI–BACTÉRIA, COM CONTROLE REMO-
TO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP 
E SWING, COR BRANCA, 220 V. GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 18 2.049,00 36.882,00

TOTAL 36.882,00

VENCEDOR: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 45.579.602/0001-83

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPECI-
FICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
22.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

MIDEIA 
MODERNI UND 10 4.300,00 43.000,00

TOTAL 43.000,00

VENCEDOR: NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 18.995.457/0001-49

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPE-
CIFICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
9.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 18 2.100,00 37.800,00

3

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPE-
CIFICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
18.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 10 3.456,00 34.560,00

TOTAL 72.360,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Santa Rita firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2022, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pela Câmara Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no res-
pectivo orçamento programa, TENDO COMO GERENCIADOR DA ATA O SETOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA EDILIDADE.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00004/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através 
de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato 
e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: J.L. DO B. GUIMARAES – JBX PRODUTOS LTDA - R$ 99.200,00; MAIS DISTRIBUICOES 
PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 2.700,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 
12.750,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 40.350,00.

Araruna - PB, 08 de novembro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:00 horas do dia 02 de dezembro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL – PB. Recursos: operação n° 1079677-50 Siconv n° 
918606. 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 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: 
cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 16 de novembro de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00115/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição do Programa Educacional 
o Soninho do Bebê destinado as Unidades de Ensino que possuem Educação Infantil. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 30 de Novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Novembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 
General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA PAI MATEUS). Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.
cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 14/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 

General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Dezembro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:  REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB, CONFORME 
O TERMO DE CONVÊNIO N° 01712022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00117/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site 
www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visan-
do formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de vergalhões de aço, arame galvanizado e arame recozido para suprir as necessidades 
da Defesa Civil. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 01 de Dezembro de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 16 de Novembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 14:00 horas do dia 30 de Novembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e instalação de câmeras de 
segurança speed dome IP e central de vídeo monitoramento composta de monitores, cabos, 
computador e equipamentos para armazenamento de imagens, destinados ao monitoramento 
das principais ruas e avenidas do município de Cachoeira dos Índios–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) (083) 99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cacho-
eiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de Novembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRAS-
PUBLICAS.COM.BR, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 29 de novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 29 de 
novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

Caturité - PB, 16 de novembro de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LIDER ENGENHARIA E 
GESTAO DE CIDADES LTDA - R$ 136.666,66.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana; DE-
SIGNO os servidores Heronides Gomes da Silva, Chefe da Divisão de Fiscalização, Tráfego 
e Administração, como Gestor; e Adriana Flávia Pires de Lacerda Silva, Chefe da Divisão de 
Engenharia e Sinalização, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00012/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNIIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 007/2022, 

tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 
PARAÍBA NA CIDADE DE CUITÉ, onde foi declarada vencedora a empresa DEA CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 38.374.079/0001-93 no valor global de R$ 444.369,88. Prazo para 
recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da 
CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 16 de novembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nº 17.2022, do tipo 
MENOR PREÇO, para aquisições de materiais permanentes diversos, constantes do Termo de 
Referência do instrumento convocatório, destinados à atender as necessidades Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. Recursos orçamentários previstos no orçamento vigente e Financeiros: MDE 
e FUNDEB. Data abertura: 02.12.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.
com.br. Informações na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB. REGIMENTO: 
Decreto 10.024/2019, Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006 Decreto, Municipal nº 01/2013 e 
demais legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.
br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 16 de novembro de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ERRATA DA ERRATA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 04 de Agosto de 2022, página 28, e na 
publicação do Jornal a União do dia 04 de Agosto de 2022, pagina 25 TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2022, ONDE SE LÊ: LICITANTE HABILITADO: CATAO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA. Após rever os documentos 

de habilitação, concluiu-se a seguinte redação. LEIA-SE: LICITANTES HABILITADOS: CATAO 
BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fica o dia 21/11/2022 as 15:00horas para 
abertura dos envelopes de proposta de preços no mesmo endereço anteriormente marcado. 
O processo encontra-se a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado.  
Publique-se e intime-se.

Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Novembro de 2022.
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para veículos leves e utilitários; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 225.400,00.

Damião - PB, 14 de Novembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para veículos leves e utilitários; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 225.400,00.

Damião - PB, 14 de Novembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00037/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO VAN E PASSEIO, LICENCIADO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MA-
NUTENÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO CHAVES DE ANDRADE - R$ 
30.000,00; LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO - R$ 30.000,00; MARINALVA FERREIRA DA 
SILVA - R$ 48.000,00.

Gurinhém - PB, 07 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00038/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 
REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS 
FIRMO 69200351468 - R$ 80.000,00.

Gurinhém - PB, 16 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PP Nº 00039/2022
Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de proposta e em seguida 

fase de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 18 de novembro de 2022. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 14 de novembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00012/2022, 
que objetiva: Contratação de serviços de recargas de toner destinado a manutenção das atividades 
das secretarias deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOAO EMANUEL DE SOUZA ME - R$ 48.000,00.

Gurinhém - PB, 09 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DETETIZA-
ÇÃO PARA OS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AC TUR LTDA - R$ 50.000,00.

Gurinhém - PB, 11 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2022
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 DV00014/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de material de consumo para distribuição 
gratuita; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE VAGNER 
FARIAS DOS SANTOS - R$ 49.800,00.

Gurinhém - PB, 11 de Novembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00032/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDES COMERCIAL LTDA. - R$ 31.900,00; EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 1.698.388,00; JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 72.540,00; MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA. - R$ 59.800,00.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00032/2022

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Cen-
tro - Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00032/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de equipamentos 
permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

VENCEDOR: ANDES COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 10.242.040/0001-01

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

14

AUTO REFRATOR COM CERATOMETRO: 
indica direções para focar o centro do olho 
de medição, com fácil alinhamento e resul-
tados imediatos. Refração, SPH (Esférica) 
–25.00 ~ +22.00D; CYL (Cilíndrica) 0.00 ~ 
+/–10.00D; AXIS 1 ~ 180°; VD (Vertex) 0.0, 
12.0, 13.5, 15.0; PD (Distância da Pupila) 
10 ~ 88mm; Diâmetro de pupila mínimo 
Ø2.0mm. Ceratometria: Corneal Power 
33.00 ~ 67.50D; Astigmatismo da córnea 
0.00 ~ –15.00D; Curvatura do raio 5.0 ~ 
10.2mm; AXIS 1 ~ 180°. Tamanho: Diâme-
tro da Córnea 2.0~14.00mm; Memória de 
armazenamento;Máximo de 10 resultados 
(por olho L/R); Hardware: Monitor 5.7\\\" co-
lorido TFT LCD; Voltagem AC 100V~240V, 
50/60Hz. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 31.900,00 31.900,00

TOTAL 31.900,00

VENCEDOR: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ: 34.836.183/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: Sem aplicação Transeso-
fágica; Equipamento transportável sobre rodízios; Possuir: 
No mínimo de 600.000 canais digitais de processamento 
para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo 
M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. 
Modo 2D. � Console ergonômico com teclas programá-
veis; sistema operacional windows – Tecnologia de feixes 
compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, 
zoom Read/Write; – Imagem Trapezoidal que possibilita 
aumentar em 20% o campo de visão em imagens com 
transdutor linear; –Imagem Harmônica: função com apli-
cação para todos os transdutores; – Imagem Harmônica de 
Pulso Invertido – Modo M, Modo Power Doppler; – Modo 
Color Doppler; – Modo Dual Live: divisão de imagem 
em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em 
tempo real; – Power Doppler Direcional; – Modo Doppler 
Espectral; – Modo Doppler Contínuo; – Tissue Doppler 
Imaging (TDI) colorido e espectral; – Modo Triplex; – 
Pacote de cálculos específicos; – Pacote de cálculos 
simples; – Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, 
otimizando automaticamente os parâmetros para imagens 
em Modo B e Modo Doppler; – Divisão de tela em 1,2 e 4 
imagens para visualização e análise de imagens em Modo 
B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, 
Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações 
de Modos; Possibilidade futura de Software de elastografia 
– Software de imagem panorâmica com capacidade de 
realizar medidas; – Software de análise automática em 
tempo real da curva Doppler; – Permitir acesso às imagens 
salvas para pós–análise e processamento; Possibilitar 
armazenar as imagens em movimento; – Cine loop e 
Cine Loop Save; – Pós–processamento de medidas; – 
Pós– processamento de imagens; – Banco de palavras 
em Português; – Monitor LCD ou LED com no mínimo 
23 polegadas; – Tela secundária com tecnologia Touch 
com no mínimo 08 polegadas; –Teclado alfanumérico 
retrátil; – Painel de controle com ajuste rotacional e de 
altura – Deve permitir arquivar/revisar imagens; – Frame 
rate de pelo menos 1.000 frames por segundo; – Todos os 
transdutores multifrequênciais, banda larga; –HD interno 
de no mínimo 500Gb; – No mínimo 04 portas USB; – No 
mínimo 04 portas ativas para transdutores; – Passível 
de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 
4D; – Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0; Drive 
(gravador) de DVD–R para armazenamento de imagens e/
ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG 
/ AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visua-
lizador C14DICOM de leitura automática; – Gravação de 
imagens em pen drive; – Impressão direta; – Pelo menos 
32 presets programáveis pelo usuário; – Acompanhar os 
seguintes transdutores banda larga multifrequenciais : 
Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 
5.0 MHz. Transdutor Endocavitário que atenda as frequ-
ências de 4.0 a 9.0 MHz. Transdutor Linear que atenda as 
frequências de 4.0 a 11 MHz. Transdutor Setorial Adulto 
que atenda as frequências de 2 a 4 MHz. Possibilidade 
futura para transdutor setorial pediátrico e neonatal. Pos-
sibilidade futura para uso de transdutor volumétrico (4D). 
Deve acompanhar também Impressora laser colorida e no 
break compatível com o equipamento. – Tensão de acordo 
com a entidade solicitante. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 270.000,00 270.000,00

2

RAIO X HOSPITALAR FIXO 600MA: MESA DE 
COMANDO:Mesa de comando microprocessada com 
teclado Soft–touch e display de LCD modelo Big Number 
para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla 
de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de 
Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproxima-
damente kV menor com variação em passos de 2kV apro-
ximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando 
de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores 
Foco fino: 50 /100 mA Foco grosso : 200 / 320 /400 / 500/ 
630 mA Seleção automática de foco conforme a escala 
de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: 
Coluna(sem Bucky) Bucky1 (Bucky mural) Bucky2 (mesa 
Bucky) Teclaparadisparo de Raios � X; Tecla para preparo 
de RX Demais características Circuito de estabilização de 
voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas 
de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e 
luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. 
TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento 
de 630 mA / 125 KV; Imerso em óleo isolante especial, 
tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 
KVp onda completa; Receptáculo Universal tipo �Federal 
Standard�. CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos 
de Alta Tensão; Capacidade 150 KVp, com terminais de 
conexões Universal tipo �Federal Standard�. AMPOLA 
PRODUTORA DE RAIOS � X: Tubo de anodo giratorio 
(30 / 50 KW ) angulação de 16 graus; Capacidade máxima 
de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica 
contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 
mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: 
< 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas má-
ximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA 
/ 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 
KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento 
em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 
24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico 
para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta 
tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio 
de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com 
giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalan-
çada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão 
dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação 
do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com 
freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna 
contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos 
e eletromagnéticos. Grade anti–difusora 10.1–150 linhas, 
com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço 
inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação 
conjugada com o Comando do equipamento com disparo 
de Raios X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bu-
cky TAMPO FLUTUANTEcom movimentos longitudinais e 
transversais provida de freio magnético, com acabamento 
em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento 
em alumínio A–7, provida de bucky com gaveta em aço 
inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade 
anti–difusora 10.1–150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 
220  Volts Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER 
REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia con-
vencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências 
Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios 
da Face Mastóide. Dissipação térmica contínua máxima: 
490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 
2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 
kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 
630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA 
/ 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR 
LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. 
Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. 
Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para 
centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo 
dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de 
teclas.Indicador de angulação, braço telescópico com giro 
de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada 
com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado 
de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo 
com movimento de avanço e retrocesso com freio magné-
tico. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada 
para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagné-
ticos. Grade anti–difusora 10.1–150 linhas, com distância 
focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para 
chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com 
o Comando do equipamento com disparo de Raios� X 
automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO 
FLUTUANTEcom movimentos longitudinais e transversais 
provida de freio magnético, com acabamento em pintura 

UNID 1 190.000,00 190.000,00

3

CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitaliza-
ção de imagens de alta resolução, com alimentador mono 
cassete, com possibilidade de resolução de 06 pixels/
mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. 
O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de: 
Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cas-
sete; Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do 
cassete; 35x43cm, em resolução padrão; ESTAÇÃO DE 
TRABALHO para imagens de Raios X: Conter software 
de processamento de exames de Raios–X e software 
adicional de pós–processamento de imagens que permita, 
a critério do operador e de forma manual ou automática, 
incrementar o contraste da imagem. Efetuar automatica-
mente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada 
que não recebeu radiação. Ferramentas de ajustes de 
brilho, contraste, índice de exposição, medidas de dis-
tâncias, ângulos, rotação, inversão, zoom e formatação 
de imagens para impressão. Suprimir automaticamente 
linhas de grades nas imagens. Marcar automaticamente 
imagens que foram rotacionadas e invertidas. Efetuar 
conexão DICOM 3.0 para impressão Print. Possibilitar 
ao operador a capacidade de escolher multi layouts de 
impressão para permitir economia de filmes. Permitir o 
cadastramento de imagens de Raios–X e sistema de 
identificação integrado ao terminal, para cadastramento 
dos cassetes. Permitir comunicação e arquivamento de, 
no mínimo, 2.000 imagens na forma online. Armazenar e 
distribuir imagens em formatos DICOM 3.0 com níveis de 
visualizações (diagnóstica e referência) via rede existente, 
em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes + Placa de fósforo 
35 x 43 cm para radiologia computadorizada. Software 
baseado em plataforma WEB, com disponibilização de, 
no mínimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneos 
para visualização das imagens via intranet ou internet 
(WEB VIEWER). Capacidade para gravação de imagens 
em DVD em formato que permita sua visualização em 
um PC padrão, sem necessidade de software adicional. 
Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com defi-
nição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. 
Possuir software Multilayout, Possibilitando ao operador 
a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 
imagens de resolução diagnóstica na mesma película e 
selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser 
de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA 
MAE 1150 PCWARE IPMH81G1 DDR3, PROCESSADOR 
1150 INTEL CORE I5 4460 3.20GHZ 6MB,MEMORIA 8GB 
DDR3 1600MHZ, HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3, 
GABINETE, WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, 
TECLADO/MOUSE. NO–BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS 
DUPLA CONVERSÃO: ENTRADA/SAIDA: 220V ou 
BIVOLT, ON–LINE– SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; 
DISTORÇÃO HARMONICA TDH <5%, PFC E CARGA 
NÃO LINEAR; FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/– 5%, 
REGULAÇÃO NORMAL : +/– 2%, REGULAÇÃO NA BATE-
RIA: +/– 3%, POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 155.000,00 155.000,00



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2022 Publicidades
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IMPRESSORA COM TECNOLOGIA de impressão LASER 
a seco (DRY): Sistema de Imagem Direta Digital tecnologia 
de impressão a laser: Possua resolução mínima de 320 
DPI e tecnologia de impressão a laser; Processamento 
de no mínimo 40 filmes por hora, do tamanho 35x43 
cm; Imprimir filmes nos tamanhos 20x25cm, 25x30com, 
28x35cm e 35x43cm; O equipamento deverá ser DICOM 
NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios 
externos (print server) para conversão do sinal ao padrão 
DICOM 3.0; Permitir conexão com modalidades através do 
protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; Alimentação 220 
volts, 60 Hertz. NO–BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS DUPLA 
CONVERSÃO: ENTRADA/SAIDA: 220V ou BIVOLT, 
ON–LINE– SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; DISTORÇÃO 
HARMONICA TDH <5%, PFC E CARGA NÃO LINEAR; 
FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/– 5%, REGULAÇÃO 
NORMAL : +/– 2%, REGULAÇÃO NA BATERIA: +/– 3%, 
POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR.Garantia 
minima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a pro-
posta de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação 
e treinamento inclusos.

UNID 1 49.000,00 49.000,00

5

ANALISADOR HEMATOLÓGICO: 3 partes com tela 
sensível ao toque, Tela touch screen de 10.4 polegadas. 
Interface simples, autoexplicativa e de fácil operação. 
Local interno para armazenar o frasco do lisante. 
Precisão, excelente repetibilidade e ampla linearidade. 
mpressora térmica embutida. Aceita impressora externa. 
Rendimento: 60 amostras por hora. Canal de detecção: 
2 canais para contagem. Tecnologia: Tecnologia de 
impedância, medição da HGB por colorimetria e sistema 
inteligente de thresholds flutuante. Principio de medição 
(metodologia): Método de impedância (WBC/RBC/PLT) e 
método colorimétrico livre de cianeto (HGB). Reagentes: 
Apenas 2 reagentes na rotina (Diluente + Lisante). Solu-
ção de limpeza para shutdown e manutenções. Lisante 
livre de cianeto. Parâmetros: 21 parâmetros: resultados 
(WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW–CV, RDW–SD, 
PLT, MPV, PDW, PCT, P–LCR e P–LCC). 3 histogramas. 
Volume de amostra: Volume mínimo 9µL. Modos de amos-
tragem: Sangue total venoso, sangue capilar e sangue 
pré–diluído. Repetibilidade: WBC = 2.0%; RBC =1.5%; 
HGB=1.5%; PLT =4.0%; MCV= 1.0%. Configuração de 
valor de referência: Pediátrico, masculino adulto, feminino 
adulto, geral e definido pelo usuário. Sistema de alarme e 
flags: Regras de flag editáveis para todos os parâmetros. 
Flags para resultados anormais de leucócitos, hemácias 
e plaquetas. Alarme sonoro quando deposito de resíduos 
estiver cheio e quando os reagentes terminam. Controle 
de qualidade: gráficos L–J e X–B, métodos estatísticos 
como desvio padrão e coeficiente de varia– ção para 
cada parâmetro. Faixa de linearidade:WBC (0.00–300.00)
x109 /L, RBC (0.00–8.50)x1012/L, HGB (0–250) g/L, PLT 
(0–3000)x109 /L, HCT 0.0–67.0%. Impressão: Impressora 
térmica embutida, além de ser compatível com vários 
tipos de impressora externa e permitir diversos modelos 
de impressão disponíveis. Acompanha leitor de código de 
barras. Armazenamento de dados: 50.000 resultados de 
amostra, incluindo parâmetros, histograma e informação 
de paciente. Entrada / saída: 4 portas USB e conexão 
LIS bi–direcional. Interfaceamento bidirecional. Voltagem: 
100V � 240V ~; 50/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 69.000,00 69.000,00

6

ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMÁ-
TICO E RANDÔMICO: Analisador automático bioquímico, 
com velocidade de pipetagem de até 160 testes por hora; 
Bandeja de reagentes refrigerada para: de 36 até 72 
posições simultâneas, com sistema de desligamento in-
dependente, mantendo os reagentes refrigerados mesmo 
que a unidade principal (equipamento) esteja desligada; 
Rotor de cubetas individuais de incubação para reação 
com 60 posições simultâneas. Sistema lavador/secador 
das cubetas de incubação para reação com 5 canais 
(agulhas), alimentados por água aquecida, automático 
que lava e seca as posições utilizadas, liberando–as 
para novo uso, sem intervenção do operador. Rotor de 
amostras permite uso de micro tubos de amostra ou tubos 
primários para amostras de pacientes e ou calibradores 
e ou controles com até 50 posições simultâneas. Contém 
01 Agulha pipetadora para amostras e reagentes, com 
sensor que, no caso de falta de amostras e ou de falta 
de reagentes, aciona aviso sonoro e escrito em tela no 
software operacional. A agulha pipetadora é equipada 
com sensor anti–impacto que evite a quebra da mesma 
em caso de toque em local indevido. Aceita amostras de 
urgência sem comprometer a rotina em andamento; Possui 
Leitor de código de barras embutido (internamente) para 
amostras em tubos primários; Permite interfaceamento 
com o software operacional do laboratório, utilizando o 
leitor interno de código de barras para amostras, através 
de saída RS 232; Software operacional em português 
instalado em base de sitema Windows®; Software opera-
cional com opção pré–diluição automática das amostras, 
calibradores ou controles a serem processadas. Software 
operacional com opção pós–diluição automática de 
amostra que tenham excedido a linearidade máxima que 
foi cadastrada na digitação da programação do reagente 
da técnica. O equipamento liberará automaticamente 
o resultado do teste desta amostra já com o devido 
cálculo compensatório para a pós–diluição executada. 
Software operacional com opção de Armazenamento de 
resultados passados e completo banco de dados para 
controle de qualidade; O equipamento contém dispositivo 
de aquecimento para toda a água utilizada nas lavagens 
das agulhas de pipetagens e das cubetas de incubação 
para reação, como também para as Pré e Pós–diluições; 
Possui sistema de pipetagem acionado por seringa de 
precisão com embolo confeccionado em cerâmica de alta 
resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir 
de 1µL. O reservatório de água externo possui sensor 
que, no caso de falta de água, aciona aviso sonoro e 
escrito em tela no software operacional; O reservatório 
de esgoto externo deverá possui sensor que, no caso 
de estar cheio, aciona aviso sonoro e escrito em tela no 
software operacional; Conjunto de filtros de onda com 10 
comprimentos de onda diferentes,sendo eles:340/405/45
0/505/546/578/620/670/750/800nm. Com possibilidade de 
adicionar mais 2 a escolher. Controle de qualidade com 
gráficos de LEVEY–JENNINGS e regra de WESTGARD; 
Alimentação 110V/220; Equipamento realiza testes com 
qualquer marca de reagentes e o software tem capacidade 
para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes 
simultaneamente; Incluso na proposta: CPU (computador 
operacional); monitor; mouse e teclado; Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 1 105.000,00 105.000,00
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MICROSCÓPIO BINOCULAR ÓTICA FINITA ACROMÁ-
TICO LED: de uso profissional com registro na ANVISA, 
que alia qualidade e conforto, é amplamente utilizado em 
laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. 
Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para 
durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com bra-
ço e base construídos em peça única, alça de transporte 
integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo 
de energia para conveniente armazenamento. Sistema 
Óptico: Ótica finita;Aumento: 40x � 1000x; Cabeçote 
binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que 
impede alterações no comprimento dos tubos, quando são 
feitos ajustes de distância interpupilar;Inclinação 30° e ro-
tação 360°; Ajuste interpupilar de 48mm–75mm;Oculares: 
WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para 
baixo para ajustar a altura de visualização e atender às ne-
cessidades individuais; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para 
compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), 
com 22 mm de campo de visualização; Condensador Abbe 
campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma 
com marcação de posição de guia para diferentes objetivas 
(4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas 
codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; 
O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique 
interno de parada, o que permite que a imagem perma-
neça centralizada após mudança de aumento; Objetivas 
acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 
10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 
Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 
100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para 
proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com 
botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e 
graduados. Knob para ajuste de tensão de foco; Faixa de 
focalização: 16mm; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm; 
Trava mecânica para proteção contra uma acidental que-
bra da lâmina; Platina movél composta por dupla camada 
mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; 
Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle 
coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de 
cabos para evitar quebras (não possui cremalheira e 
pinhão); Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma 
de campo, lâmpada de LED 3W para melhor iluminação 
e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Superfície em 
grafite com cantos arredondados e capacidade para duas 
lâminas; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por 
rotação; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 7.500,00 7.500,00
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OSMOSE REVERSA: Sistema de purificação de água, 
manipulação de madicamentos não parenterais, câmaras 
climatizadas, controle de qualidade em laboratórios, ante-
cedendo ultrapurificadores, fornecer água desmineralizada 
cmo baixa condutividade (padrão API), projetado para anos 
de desempenho, estrutura simples e confiável, tubulação 
branca, 100% testado em fábrica, bomba de pressuri-
zação, controle automático, 4 estágios de purificação: 
Polipropileno (plissado, bobinado, fundido); carvão block, 
carvão ativado; membrana; coluna deionizadora. Fixação 
em parede ou apoiada na base, skid metálico com pintura 
epóxi; plástico de engenharia; carcaças padrão 10' x 2,5' 
branca; reservatórios pressurizados com capacidade 
para 12 litros.pressão de entrada 0–4kgf/cm2; ph 6,0 a 
8,0; alimentação 220v; vazão de serviço 15l/h; controle 
automático. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apre-
sentar junto com a proposta de preços registro na anvisa 
e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 5.900,00 5.900,00

9

ANALIZADOR DE ÍONS: Parâmetros medidos: sangue, 
soro ou plasma: Na+ 70 – 200 0,1 mmol/l, K+ 1,5 – 12,00 
0,01 mmol/l, Ca++ 0,4 – 4,0 0,01 mmol/l; Urina: Na+ 10 
– 300 1 mmol/l, K+ 5 – 150 0,1 mmol/l. Tipos de amostra: 
sangue, soro, plasma, urina e ampolas de controle de 
qualidade. Volume de amostra: mínimo 50ul. Sistema 
eletrônico microprocessador cpu de 32 bits com cartão 
de memória, impressora térmica, visor colorido sensível 
ao toque, tensão elétrica 90 a 240v 50/60Hz, potência 
40va máximo. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 36.000,00 36.000,00

10

CONJUNTO EVIDENCE ELT1 COM BRAÇO PARA 
LÂMPADA DE FENDA: 1 bandeja. Acabamento externo 
em Vacum Forming (Plástico). Braço pantográfi co para 
refrator balanceado. Braço para lâmpada de fenda (1 
aparelho) sobe e desce com motorredutor de velocidade 
(elétrico). Carregador de bateria para Welch Allyn � cód 
do cabo71670. Controle de subida e descida na lateral 
da cadeira, no painel da coluna e na caixa de comando fi 
xada ao braço do conjunto. Estrutura interna em aço. Liga/
Desliga Luz de Sala e Projetor. Luminária pantográfi ca de 
ferro com regulagem de 3 intensidades. Pés reguláveis. 
Sistema de trava do braço através de esferas. Suporte para 
OBI. Trava de segurança. Volta a Zero. Cadeira: Braços 
escamoteavel total, encosto de cabeça inclina/reclina e 
sobe/desce. Espuma injetada e estofado com costura. 
Movimento sobe e desce. Não reclinável. Pedal para 
acionamento (opicional) e pedaleira não escamoteável. 
Pés niveladores. Sistema de subida e descida em alumínio 
com motorredutor de velocidade (isento de óleo). Especifi 
cações técnicas: Tensão de alimentação: 220V, Freqüência 
de operação 60 Hz, Corrente de carga 2A, Consumo de 
energia 180W, Capacidade máxima de elevação (braço) 
80Kg, Capacidade máxima de elevação (cadeira) 180Kg, 
Dimensões 1535 x 1310 x 1900 mm (C x L x A), Altura má-
xima / mínima do assento 710mm / 520mm, Altura máxima 
/ mínima do tampo L.Fenda 995mm / 870mm, Peso líquido 
181Kg, Peso bruto 205kg. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 49.000,00 49.000,00

17

CARDIOVERSOR: Modulo DEA, memória de ECG, 
impressora e bateria, bifásico, comando nas pás, ajuste, 
carga e disparo. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 36.500,00 36.500,00

18

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA: 
autonomia da bateria de até 250 choques com 1 eletrodo, 
bateria recarregável. Garantia mínima de 12 meses. De-
verá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 9.000,00 36.000,00

19

VENTILADOR DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE: 
Controles digitais diretos para os principais parâmetros 
Ventilatórios,destacando Volume, Frequência ,Relação 
I/E ,Pressão Maxima e Peep. Pré–ajuste dos parâmetros 
ventilatórios em função do peso informado na inicialização 
do ventilador. Apresenta somente os controles ativos de 
acordo com a modalidade de ventilação. Display de cristal 
liquido que apresenta de forma integrada os controles e 
a monitorização da ventilação. Manômetro eletrônico de 
pressão endotraqueal com apresentação gráfica através 
de um manômetro linear de barra (bargraph). O valor da 
pressão máxima na última inspiração é mantido e indicado 
no manômetro durante a fase expiratória, para uma me-
lhor visualização deste parâmetro. Completo sistema de 
alarmes audiovisuais para os paramâmetros ventilatórios 
com limites ajustáveis pelo operador.Estes alarmes são 
capazes de indicar uma serie de irregularidades durante 
a ventilação,aumentando em muito a segurança da 
terapia. Condição de STAND BY ativada manualmente a 
qualquer instante, para impedir alarmes auditivos durante 
a preparação do paciente ou outro evento especial. Botão 
Easy–Touch® que permite o acesso e ajuste simples e 
rápido dos parâmetros ventilatórios. Válvula expiratória 
com servo–controle eletrônico para controle da pressão 
no circuito respiratório, permitindo um controle ativo de 
pressão em qualquer modalidade de ventilação. Válvulas 
reguladoras de pressão incorporadas para oxigênio. Botão 
de inspiração manual mecânico. Chave geral Liga/Desliga. 
Válvula reguladora de pressão incorporada. Válvulas 
de segurança antiasfixia e contra alta pressão. Bateria 
interna recarregável para as eventualidades de falha na 
rede elétrica ou para transporte, quando o Ventilador au-
tomaticamente passa a ser alimentado através da bateria. 
Fonte externa de alimentação elétrica com rede de 100 a 
240 Vac (comutação automática) para funcionamento do 
Ventilador e recarga da bateria interna. Indicadores visuais 
de alimentação por rede elétrica ou bateria interna. Painel 
ergonômico com teclado de membrana e design avançado. 
Alça superior para facilitar o transporte do Ventilador 
Microtak Total. Suporte para fixação. Funcionamento 
silencioso. Possui misturador de ar ambiente, e permite 
ajuste de 50 a 100% de oxigênio. O circuito respiratório 
é de fácil montagem, limpeza e esterilização. Principais 
Diferenciais: O Ventilador Microtak Total possui sistema 
de fixação, específico para uso em ambulâncias, macas e 
unidades móveis de resgate, inclusive aéreo. O seu campo 
de aplicações é bastante amplo, devido às modalidades 
de ventilação disponíveis. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 45.000,00 90.000,00
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AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL 127 LITROS: 
FINALIDADE– Esterilizador automático a vapor saturado 
elétrico, do próprio equipamento, com vácuo pulsante 
(bomba de vácuo de 1,5CV), utilizado para esterilização 
e secagem de instrumentais, e utensílios empacotados ou 
não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria. Equipamento 
utilizado na esterilização de materiais diversos nas CME's 
de Hospitais (Lactário), Laboratórios, Universidades, In-
dústrias Alimentícias e Farmacêuticas. FUNCIONAMENTO 
(CICLO OPERACIONAL) – Sendo o ciclo totalmente 
automático, cabe ao operador somente colocar o material 
na câmara, e iniciar o processo de esterilização. Elétrico 
a 220 V, trifásico ou opcionalmente 380 ou 440 V. Aqueci-
mento por 3 Resistências Elétricas � confeccionada em 
Aço Inoxidável. CONSTRUÇÃO – Câmara em formato 
quadrado, com duas câmaras, sendo a internaem chapa 
de aço inoxidável AISI 316L com dreno para escoamento 
e a externaem chapa de aço inoxidável AISI 304, alta 
resistência à corrosão, espessura da câmara interna de 
6,35 mm, com acabamento polido sanitário, conforme 
normas da ABNT e as soldagens são feitas através de 
procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção 
IX. Tubulação construída em aço inoxidável AISI 304. 
Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, 
com potência em conformidade com as normas técnicas, 
fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 304. 
GABINETE – O conjunto é montado sobre estruturas em 
aço SAE 1020 com proteção anti–corrosivo em pintura me-
tálica antiferruginosa com acabamento laterais em chapas 
de aço inoxidável AISI 304 escovado. Todo o conjunto é 
apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento 
do mesmo. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA– 
Sistema de Elevação Vertical Elétrica, tipo guilhotina, com 
sistema automático de abertura e fechamento da porta por 
mecanismo eletromecânico, com acionamento através 
de motoredutores, não necessitando de ar comprimido 
externo para o fechamento das portas, para maior ganho 
de área útil de trabalho. Com 01(uma) porta. ISOLAÇÃO 
– Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa 
de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita 
isolação térmica para evitar irradiação de calor, dando 
um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho. 
SEGURANÇA– Válvula de segurança calibrada, lacrada 
e com gatilho. Válvula de segurança elétrica com aciona-
mento automático. Desligamento automático do aparelho 
em caso de pressão excessiva. Travamento da porta: 
quando a câmara estiver pressurizada e o nível de tem-
peratura estiver acima do limite de segurança. Controle de 
temperatura por sensor tipo PT 100. Controle de pressão 
das câmaras por transdutor de pressão digital. Ciclo com 
F0 incorporado. Sistema antiesmagamento com dispositivo 
fotoelétrico contra obstruções. VERSATILIDADE– Vácuo 
pulsante. Entrada de 1� para câmara interna de sensores 
para qualificação. Sistema de Purgadores automáticos e 
auto limpantes, para total eliminação de ar condensado. 
Tempos programáveis. Temperaturas de processos regu-
láveis entre 100ºC a 134º C. Teste Bowie–Dick Ciclo total 
de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos 
de 45 min., com baixo consumo de energia. Bomba de 
vácuo � anel líquido simples estágio com potência de 
1,5 CV. FILTRO CONTRA CONTAMINANTESFiltro de 
carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e 
filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, 
para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O 
tempo de utilização é proporcional à qualidade da água 
em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes 
conforme Norma ISO 11.140, chegando à retenção de 
até 83%. IMPORTANTE A água utilizada no gerador de 
vapor incorporado ao equipamento, deverá ter os padrões 
recomendados na tabela da Norma NBR–ABNT 11.816 
Tabela 4 � Contaminantes. PAINEL DE CONTROLE E 
MONITORIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR) MEGA TC)– 
Painel de Controle e Monitorização Microprocessado – Tela 
Colorida � Touchscreen capacitivo, 4 portas USB para 
expansões opcionais (leito de códigos de barras, WiFi, 
Pendrive) para 10 ciclos pré–programados e ajustáveis 
pelo operador, por intermédio de senha numérica. Acesso 
remoto via web (uso e exclusivo do cliente), permitindo ve-
rificar o estado atual do equipamento, incluindo gráficos de 
temperatura/pressão, para e somente acompanhamento 
do ciclo; Tempos de processos reguláveis entre 1' a 99'. 
Ciclos exclusivos: ciclo rápido, teste Bowie & Dick � teste 
"Leak test" "Prions" – Tecidos / Instrumentais / Líquidos 
/ F0. Possibilidade de notificação de alarmes por e–mail, 
armazenamento interno de todos os ciclos realizados por 
umperíodo de até 6 meses, permitindo a cópia criptográfica 
para pendrive. ACESSÓRIOS INCLUSOS– 1 Carrinho 
Interno Inteiriço para acomodação de materiais, 1 Carrinho 
externo (autoclave de 01 porta), Sistema de tratamento de 
água por Osmose Reversa possuindo 4 estágios de filtra-
ção combinados para remover materiais em suspensão, 
colóides, microorganismos, pirogênios, metais pesados, 
sólidos dissolvidos, bac

UNID 1 220.000,00 220.000,00

24

CARDIOTOCÓGRAFO: responsável por determinar a 
frequência cardíaca do feto, a quantidade de oxigênio que 
ele recebe e as diferentes variações que ocorrem no seu 
fluxo sanguíneo, o fetalcare oferece rapidez, simplicidade e 
avançados recursos para proporcionar melhores cuidados 
para mãe e para feto, monitora: FHR: frequência cardíaca 
fetal, UC: contração uterina, e FM: movimento fetal, detec-
ção automática do movimento fetal, display de LED da FHR 
e UC, transdutor de alta sensibilidade de 1MHz, porta de 
comunicação RS232, análise automática CTG, sua impres-
sora térmica é integrada e de alta resolução, disponibiliza 
economia de impressão em modo grande e permite uso 
de bobina de fax, de fácil operação utilizando apenas uma 
tecla, seu software permite visualizar, arquivar, enviar e 
imprimir em papel comum. Detecção automática do mo-
vimento fetal; Display de LED da FHR de UC; Transdutor 
de alta sensibilidade de 1 MHz; Porta de comunicação 
RS232; Análise automática CTG; Monitoramento de: 
FHR: frequência cardíaca fetal, UC: contração uterina, 
e FM: movimento fetal; Impressora térmica integrada de 
alta resolução; Economia de impressão em modo grade; 
Permite uso de bobina de fax; Fácil operação, apenas 
uma tecla; Software permite visualizar, arquivar, enviar e 
imprimir em papel comum. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 2 14.500,00 29.000,00

25

ELETROCARDIOGRAFO: Impressora térmica integrada 
de alta resolução, Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no for-
mato A4, Economia de impressão, em modo grade, permite 
o uso de bobina de fax, Fácil operação utilizando apenas 
uma tecla, Interpretação do ECG e medidas complexas, 
Bateria recarregável de longa duração, Software permite 
visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 9.500,00 38.000,00

26

BISTURI ELÉTRICO: potência 150w, função bipolar, com 
alarmes. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar 
junto com a proposta de preços registro na anvisa e 
catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 4 7.900,00 31.600,00

27

ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: fluxo 
de aspiração 30lpm, válvula de segurança, termoplastico 
ou vidro, bateria recarregável e bivolt. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 2 3.900,00 7.800,00

28

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: concentrador de 
oxigênio estacionário que produz oxigênio concentrado 
a partir do ar ambiente com baixo consumo de energia, 
configurando uma alternativa mais prática e econômica 
para pessoas que necessitam de terapia com baixo fluxo 
de oxigênio (até 5 litros por minuto). Seu design é elegante 
e ergonômico, por isso é mais fácil de movimentar, guardar 
e transportar do que outros concentradores estacio-
nários. Além disso, foi projetado para proporcionar um 
funcionamento consistente e sem problemas, com baixa 
manutenção a ser efetuada pelo paciente. Alça moldada 
fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, Suporte 
universal para umidificador, armazenamento interno 
para o tubo de conexão com o umidificador, Conexão 
da cânula metálica para maior durabilidade, Medidor 
de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra, Painel 
simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme. 
Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto 
com a proposta de preços registro na anvisa e catálogo. 
Instalação e treinamento inclusos.

UNID 3 8.000,00 24.000,00

30

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLÓGICOS 
120 LITROS: material de confecção gabinete interno, 
aço inoxidável 304, temperatura entre +2 C E + 8C, ca-
pacidade/quantidade de 120 litros 2 prateleiras, 24 horas 
de bateria de emergência. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro 
na anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 1 12.966,00 12.966,00

31

COLPOSCÓPIO: com aumento variável com câmera, 
monitor de lcd/led, programa de captura de imagem 
possibilitando emissão, impressão e armazenamento dos 
laudos com entrada RCA, teclado para funções: comando 
individual de zoom, foco, luz verde localizado na parte 
superior traseira do cabeçote, alimentação elétrica 220v, 
sistema NTSC alta resolução 480 linhas, objetica de cristal 
com distância focal de 300 a 400mm. Garantia mínima 
de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta 
de preços registro na anvisa e catálogo. Instalação e 
treinamento inclusos.

UNID 1 39.000,00 39.000,00

33

OXIMETRO: Visor em tecnologia OLED, melhor visuali-
zação em qualquer condição de luminosidade, Informa 
Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca, Curva Ples-
timográfica, Capa protetora em Silicone e Estojo para 
armazenamento. Garantia mínima de 12 meses. Deverá 
apresentar junto com a proposta de preços registro na 
anvisa e catálogo. Instalação e treinamento inclusos.

UNID 20 170,00 3.400,00
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