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Lira afirma que 
deputados serão 
responsabilizados 
por ‘fakes’ em atos

Obras em 
execução no 
Porto de Cabedelo 
somam R$ 11,7 mi

Já a PGR pediu, ontem, 
a condenação de 39 pessoas 
envolvidas na invasão e de-
predação do Senado.
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Construção de subesta-
ção elétrica, novo sistema hi-
dráulico e reforma de arma-
zéns integram a iniciativa.

Página 17

Novo conjunto de incentivos 
fiscais fortalece a economia

EMPREGO E RENDA NA Pb

Iniciativas do Estado beneficiam setores agropecuário, serviços, comércio, transporte e indústria. Página 13

Prefeitura de 
JP disponibiliza 
guias para 
IPTU e TCR

PB recebe novas 
doses de vacina 
contra Covid-19 
para crianças

Boletos já podem ser en-
contrados no Portal do Contri-
buinte, e vencimento da cota 
única ficou para 7 de março.
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Projeto Vacina Mais, do 
Governo do Estado, capacita 
agentes comunitários para 
ampliar cobertura vacinal.
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Foto: Roberto Guedes

Famup quer ajuda 
da bancada para 
reverter situação 
da Funasa

Para presidente da federa-
ção, os pequenos municípios 
serão os mais prejudicados 
com o fechamento do órgão.
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Ontem, durante a solenidade, João 
Azevêdo também assinou protocolo 
de intenções para a instalação de 
novos empreendimentos na Paraíba

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Parceria que será 
firmada, hoje, entre 

Governo do Estado e IFPB 
para programa marinho, 

prevê a instalação de 
recifes artificiais e a 

restauração ecológica dos 
corais do estado.
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Com investimentos de R$ 2,5 milhões,
Litoral da PB terá recifes artificiais

n “Steven Spielberg quis fazer 
uma bela homenagem a ele 
próprio, e conseguiu! (...) Ele 
injeta sensibilidade ao transmitir 
sua paixão pelo cinema”.

André Cananéa
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Tarciana Medeiros é a primeira mulher a presidir 
a instituição em mais de 200 anos de fundação.

Página 18

Paraibana de CG assume 
o Banco do Brasil

n “O autor do texto citado tinha 
razão quando dizia que “o tempo 
passou e as pessoas se formaram 
em solidão”. A maioria delas tem 
medo de se visitarem”.

Fernando Vasconcelos
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Foto: Fátima Meira/Estadão Conteúdo

Foto: Herton Escobar/Arquivo Estadão Conteúdo

Foto: Divulgação/Canil Municipal de Patos

Cresce número 
de vítimas de 
mordidas de 
cachorro

Nos primeiros 15 
dias de janeiro, Hospital 
de Patos atendeu 33 pes-
soas atacadas por cães. 
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Arbitragem causa 
polêmica em jogos 
do Paraibano

Após o Sousa reclamar 
na rodada passada, agora foi 
a vez do Botafogo contestar 
a atuação do árbitro.  
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Menos impostos, mais possibilidade de ampliação de empregos e geração de ren-
da e, consequentemente, mais produtividade. Nessa lógica, cria-se o melhor cenário 
para a arrecadação de tributos que serão aplicados nas distintas políticas públicas. 
Eis a fórmula adotada pelo Governo da Paraíba para manter aquecida a economia e 
tornar o estado mais atrativo para investimentos do setor privado, tornando o am-
biente de negócios mais competitivo.     

Nesse contexto, a notícia alvissareira veio ontem, em solenidade no auditório do 
Shopping Sebrae, em João Pessoa, onde o governador João Azevêdo lançou uma 
série de medidas de incentivo fiscal e reduções de impostos que beneficiam os se-
tores agropecuário, serviços, comércio, transporte e indústria. A tônica é: não ha-
verá aumento de impostos.  

No que diz respeito ao ICMS, principal tributo de arrecadação dos estados, as 
medidas preveem não só a redução, mas também a isenção do imposto, como é o 
caso do ICMS-FRETE para a indústria. Entre as medidas, estão a manutenção da 
redução de alíquota do ICMS etanol de 18% para 15,33%, em 2023, e a redução de 
ICMS do gás natural de 18% para 12%, nas categorias veicular, residencial e indus-
trial, assim como a redução de impostos para evitar aumento na passagem de ôni-
bus intermunicipal. 

É, certamente, a melhor notícia que o setor produtivo poderia esperar para um 
início de ano, após os tempos tempestuosos de pandemia que afetaram a econo-
mia, aqui e alhures.   

Não nos cabe aqui avaliar os motivos pelos quais outros estados da Federação, in-
clusive no Nordeste, reajustaram impostos, até em função das especificidades rela-
cionadas a cada estado no tocante à equalização das contas públicas.  Mas cumpre-
nos ressaltar que a Paraíba pode adotar a decisão de não reajustar impostos porque a 
gestão fez o chamado ‘dever de casa’ lá atrás, o que levou o estado ao equilíbrio fiscal.  

Uma prova inconteste de que a Paraíba, em termos fiscais, está equilibrada é a 
sua capacidade de manter os investimentos públicos. Um fato ilustrativo dessa con-
dição é o anúncio, por exemplo, de uma obra estruturante como o Arco Metropoli-
tano da Grande João Pessoa, orçada em R$ 210 milhões e que será construída com 
recursos próprios.   

No plano nacional, também foi anunciada outra notícia alvissareira para a eco-
nomia: o vice-presidente Geraldo Alckmin ratificou que o Governo Federal não irá 
reonerar o IPI, medida que chegou a ser cogitada pelo ministro da Fazenda, Fer-
nando Haddad, para constar no pacote que visa melhorar os resultados das con-
tas públicas. 

Neste 2023, abrem-se novas perspectivas para o fortalecimento da economia e, 
consequentemente, para a retomada do desenvolvimento do nosso país.

Artigo

Economia fortalecida
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Pedras na Geni
“Tão logo eu saiba que o Poder Judiciário 

brasileiro tenha reconquistado a sua sobera-
nia, voltarei a minha Pátria para prestar con-
tas ao meu povo, através de seus juízes, de to-
dos os atos como Ministro de Estado de um 
Governo legalmente constituído”.   

A declaração é do paraibano Abelardo de 
Araújo Jurema numa entrevista conferida du-
rante o seu exílio, em Lima, ao repórter Nilo 
de Oliveira e publicada na edição de O Cru-
zeiro, à época a mais importante revista do 
país, no dia 27 de junho de 1964, cujo exem-
plar me chegou às mãos através de um leitor 
anônimo que me presenteou com esse docu-
mento histórico.   

No teor da reportagem, intitulada “Jure-
ma lava roupa no exílio”, estão fotos do ex-mi-
nistro da Justiça, aos 50 anos, de cabelos ain-
da pretos, pendurando suas roupas no varal e 
cozinhando um ovo frito para o seu café ma-
tinal. E o repórter descreve a cena:   

– No apartamento 1 da Avenida Javier Pra-
do, 1970, no centro da capital peruana, en-
contrei uma comunidade de asilados políti-
cos brasileiros formada por Clidenor Freitas 
(ex-presidente do Ipase), Antônio Luiz Praze-
res (ex-chefe de serviços da Petrobras), Iran de 
Aquino (jornalista) e o próprio Abelardo Ju-
rema, integrantes do núcleo brasileiro em ter-
ras incaicas”.   

Esse quadro, que se repetia com frequên-
cia em outros lugares e outros personagens, 
esfacelando lares e fazendo vítimas, só era 
possível porque o Brasil vivia em regime de 
exceção, governado através de Atos Institu-
cionais que prescindiam de processo judicial 
e eram adotados arbitrariamente pelo Poder 
Central. Os denunciados não tinham a quem 
recorrer. Eram julgados e condenados à prisão 
ou ao desterro pela vontade dos governantes.   

E assim foi por muitos anos. De posse des-
se instrumento, consolidado pelo AI-5, cabia 
unicamente ao presidente da República gover-
nar e tomar as suas decisões, com poderes ple-
nipotenciários, sem prestar contas a ninguém. 
Se necessário, como fez o presidente Ernesto 
Geisel, fechava o Congresso Nacional. Ou dis-
solvia a nossa Suprema Corte de Justiça. Vi-
víamos um clima de autoritarismo, sob o do-

mínio do medo e da insegurança.   
Lembro isso para chegar aos nossos dias 

quando brasileiros inconsequentes e incon-
formados com o resultado das eleições inva-
dem os poderes constituídos; pregam a volta 
do AI-5 e a extinção do Supremo Tribunal Fe-
deral, responsabilizando-o por todas as ma-
zelas que afligem o país e enchendo as redes 
sociais com as mais violentas agressões aos 
seus ministros. Como a Geni, da canção de 
Chico Buarque, tudo de ruim que acontece 
no Brasil de hoje é debitado na conta do STF 
como se ali abrigasse uma horda de celerados.   

É certo que decisões da Suprema Corte por 
vezes desagradam. Também é certo que, como 
seres humanos, é possível que ministros co-
metam erros e sejam penalizados por isso. É 
natural que se critique a forma como são indi-
cados; que se questione as suas regalias e ex-
cesso de privilégios.  O que não se pode ad-
mitir é ameaçar a instituição, vilipendiar e 
depredar a sua sede. É ofender e intimidar os 
seus integrantes. É incitar a população a hosti-
lizar e praticar atos de violência contra magis-
trados. É atentar contra a democracia e o Es-
tado de Direito, tão duramente conquistados.    

Com todos os seus defeitos e imperfeições, 
o Poder Judiciário ainda é o defensor da Cons-
tituição, o pilar mais importante para a ga-
rantia da cidadania e dos direitos do cidadão. 

Não é de agora minha preocupação 
com o futuro da humanidade. Também 
não é exclusividade minha. Em maior ou 
menor grau, esse incômodo com o ama-
nhã atinge a todos e ainda não há uma res-
posta definitiva, exata, digamos, científica.

O fato é que o amanhã está se tornan-
do hoje, todos os dias, e não é literariamen-
te uma ficção. A tecnologia permitiu que 
avanços espetaculares trouxessem para o 
instante do presente o que a ficção mos-
trava há séculos e, a imaginação julgava 
impossível de acontecer. O que era pers-
pectiva transformou-se em realidade, mas 
ainda estamos sem respostas.

As religiões dão ao futuro a expectativa 
da vida eterna, plena e permanente, sem 
amarguras, angústias, preocupações. Ou 
seja, encontraremos a “paz que excede todo 
o entendimento”, algo que só existe na fic-
ção humana, seja o que for que a paz sig-
nifique sob qualquer avaliação concreta, 
espiritual ou abstrata.

 Me consome em dúvidas um fato pro-
saico: por que consideramos a vida huma-
na mais importante do que a de qualquer 
outro ser vivo, animal ou não, se a todos 
o destino final é a morte? Construímos a 
cultura, explicamos ou tentamos explicar 
tudo através da linguagem e o mais impor-
tante: tentamos convencer o outro sobre a 
importância do que estamos defendendo 
e conquistar o apoio dos outros para acre-
ditar ou aceitar aquilo em que acredita-
mos estar certos.

Criamos uma ficção, a difundimos e 
queremos apoio dos semelhantes. Com as 
outras espécies esse raciocínio não serve. 
No máximo, plantas e animais têm em co-
mum estratégias de sobrevivência em bus-
ca de alimentos e de reprodução.

Nos humanos, essa necessidade de 
manter-se vivo vai além do instante ime-
diato. E isso faz com que todo um caos te-
nha que ser administrado racionalmente, 
com explicações, muitas vezes, nem sem-
pre resumidas a uma equação matemáti-
ca, mas subjetivamente.

Não somos apenas o que somos ou o 
que percebemos a partir dos sentidos que 
nos comunicam uns com os outros. Os 

corpos já estão tecnologicamente modifi-
cados: próteses e órteses estão no cotidia-
no para fazer com que enxerguemos com 
nitidez, ouçamos com mais pureza e nos-
sos músculos cardíacos batam com preci-
são rítmica e assim a harmonia necessária 
para a vida seja preservada.

Aos olhos emprestamos lentes gelati-
nosas que corrigem o defeito que embaça 
e dificulta a visão. Um aparelho semelhan-
te ao fone de ouvido faz com que perceba-
mos sem ruídos as mensagens sonoras, 
que vão de uma simples sequência de fone-
mas formando uma palavra aos sons com 
frequência definida que tornam agradável 
o deleite musical.

O movimento de nossos membros está 
sendo assegurado apesar do envelheci-
mento das células: rótulas de titânio, ar-
ticulações sintéticas que permitem movi-
mento sem inflamação ou dor, permitindo 
ao corpo uma recuperação rápida voltan-
do ao vigor perdido por qualquer disfun-
ção orgânica.

Talvez a única fronteira a ser desvenda-
da seja o cérebro, com suas nuances de ra-
ciocínio, emoções, memórias e abstração, 
apesar de todos os avanços da Inteligência 
Artificial, que já esboça sinais de aprendi-
zagem e é capaz de, através de um algorit-
mo, raciocinar e repetir à exaustão o que 
tenha uma referência determinada, seja 
no Direito, na Medicina ou na Engenha-
ria, enfim onde haja conhecimento siste-
mático adquirido e armazenado.

E isso já é realidade ou nos traz a um es-
tágio da existência que, não apenas alerta, 
mas indica, claramente, que não necessita-
mos de ficção científica, ou de qualquer ou-
tro ramo da literatura, para entendermos 
que chegamos ao amanhã, embora ainda 
estejamos no hoje.

No hoje sentimos e amamos, nos iden-
tificamos no outro e compartilhamos suas 
dores. No amanhã, encontramos as razões 
para, digitalmente, estarmos vivos, embo-
ra ainda dependendo de alimentos e de le-
garmos uma geração para o futuro.

Mas que futuro se hoje já estamos nos 
automatizando e ainda continuamos sem 
resposta para onde vamos?

Será um delírio?
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A unAnimidAde  
de GAldino 

“GrAve crime  
dA GenitorA” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Atos GolpistAs: Gleisi citA deputAdos 
que “defenderAm ou incentivArAm” 

“não se pode subestimAr” 

só não revelou A pAstA 

pArA não extinGuir A funAsA 

Gervásio Maia foi provocado a falar sobre qual 
seria um nome forte do PSB para as disputas de 
2024: sem citar a cidade, mencionou o nome de 
Pollyanna Dutra. “Não estou adiantando nada 
[que ela será candidata a cargo eletivo], só quero 
dizer que não se pode subestimar” [o potencial 
eletivo dela para 2024]”.     

Muito já se falou sobre qual seria o destino da 
deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB) após 
as eleições deste ano, em que ele teve um grande 
desempenho eleitoral na disputa pelo Senado. 
Especulou-se até que ela seria convocada pelo 
Lula III. O deputado federal Gervásio Maia, po-
rém, revelou que “Pollyanna deverá ocupar um 
espaço aqui no estado”. Só não revelou a pasta 
ou o órgão.  

A senadora Daniella Ribeiro (PSD) pediu a 
Lula (PP) para reverter a decisão de extinguir 
a Funasa. Lula sugeriu que ela apresentasse a 
demanda ao ministro-chefe da Secretaria das 
Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “Vou 
essa semana pedir reunião com o ministro para 
discutir esse problema e expor as solicitações 
dos prefeitos que têm me procurado”, disse. Na 
Paraíba, a Funasa é comandada por Virgínia 
Veloso Borges, mãe da senadora.    

A assessoria jurídica 
de ex-governador da 
Paraíba, Ricardo Cou-
tinho (PT), explicou o 
procedimento adotado 
por ele após a sua ex
-esposa, Pâmela Bório, 
levar o filho deles para 
os atos antidemocrá-
ticos em Brasília, no 
domingo, 8: “Diante 
desses últimos acon-
tecimentos, eu só fiz 
peticionar nos autos 
informando do grave 
crime cometido pela 
genitora, levando o 
menor a ser partícipe 
do ato delituoso”. Eles 
têm a guarda compar-
tilhada da criança, 
que tem 12 anos. 

O que para muitos 
parecia missão im-
possível, em face do 
acirramento inicial 
do processo, Adriano 
Galdino conseguiu re-
alizar: o apoio dos 35 
deputados para ele 
se eleger presidente 
da ALPB nos dois bi-
ênios. Até o relutante 
Hervázio Bezerra (PSB) 
aderiu à candidatura 
do deputado do Re-
publicanos, após um 
almoço do qual par-
ticipou o prefeito e o 
vice-prefeito de João 
Pessoa, Cícero Luce-
na (PP) e Léo Bezerra 
(PSB), respectivamente. 
Unanimidade à vista.  

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann com-
partilhou em suas redes sociais reportagem do 
site Intercept sobre deputados federais que “de-
fenderam, incentivaram ou ao menos tentaram 
justificar de alguma forma os ataques terroristas 
do último domingo”. Entre os citados na matéria 
está o paraibano Cabo Gilberto (PL). “O Inter-
cept identificou 46 deputados federais eleitos em 
2022”, escreveu a deputada petista.      

“não descArto cAndidAturAs em  
nenhum dos 223 municípios”, diz 
Gervásio sobre A eleição de 2024  

Na política, é válida uma as-
sertiva: partido político que não 
disputa eleição não aparece e, 
portanto, não cresce. E sendo 
assim, as legendas que 
possuem densidade elei-
toral e representativi-
dade no Congres-
so têm, por regra, 
concorrer a car-
gos majoritários 
nas principais cidades dos estados. Essa lógica se man-
tém para a eleição municipal que se avizinha, a de 2024, 
no entendimento do presidente do PSB da Paraíba, Ger-
vásio Maia (foto). Em entrevista, ele afirmou que “a orien-
tação nacional é que o partido tenha o maior número de 
candidaturas possível”. Ao ser indagado sobre as pro-
jeções que o partido faz para a eleição do próximo ano, 
ele foi taxativo: “Não descarto candidaturas em nenhum 
dos 223 municípios”, disse, apontando que o pleito de 
2024 será importante para “fortalecer o PSB na eleição 
de 2026”. De acordo com o parlamentar, não existe um 
acordo fechado com outras legendas para que o PSB 
deixe de disputar a eleição em algumas cidades na con-
dição de cabeça de chapa: “Eu desconheço qualquer 
tratativa sobre os 223 municípios”, declarou, informan-
do, porém, que o PSB iniciará mais à frente o debate in-
terno para definir “se teremos candidaturas próprias ou 
se faremos alianças” em algumas cidades.  

Prefeitura da capital estipulou quitação em cota única até 7 de março

Guias de IPTU e TCR já estão 
disponíveis para pagamento 

No Portal do CoNtribuiNte

O contribuinte de João 
Pessoa já pode adiantar o pa-
gamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
e da Taxa de Coleta de Resí-
duos (TCR) referentes ao ano 
de 2023. Foi disponibilizado 
ontem através do Portal do 
Contribuinte o acesso do ci-
dadão às guias de pagamen-
to para impressão.

De acordo com o calen-
dário fiscal da Secretaria da 
Receita Municipal (Serem), 
a cota única para pagamen-
to antecipado com 15% de 
desconto vencerá no dia 7 
de março. E quem estava em 

dias com a Prefeitura no úl-
timo dia 31 de dezembro ga-
nha ainda mais 5% de des-
conto.

Para quem não tem aces-
so ao computador, nos pró-
ximos dias será iniciada a 
distribuição das guias de pa-
gamento através dos Cor-
reios. Assim como ocor-
re todos os anos, além dos 
contribuintes poderem op-
tar pelo pagamento em cota 
única com 15% de descon-
to até o dia 7 de março, eles 
também podem realizar o 
parcelamento em 10 vezes 
ou cota única sem descon-

to, com vencimento em 10 
de abril.

O secretário da Receita, 
Sebastião Feitosa, lembra 
que considerando o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) acu-
mulado dos meses de no-
vembro de 2021 a novembro 
de 2022, houve uma atuali-
zação no valor cobrado, de 
5,90%.

No endereço https://
www.joaopessoa.pb.gov.br/
pc/ é possível imprimir as 
guias e escolher a melhor op-
ção de pagamento. O cidadão 
deve informar o número de 

inscrição do imóvel ou a lo-
calização cartográfica (estes 
dados podem ser verifica-
dos em carnês de anos ante-
riores) para ter acesso às in-
formações dos tributos. Com 
isso, o contribuinte definirá 
se quer pagar em cota única 
com desconto, se quer pagar 
o total do exercício em cota 
única, porém, sem descon-
to, mas com vencimento ape-
nas em 8 de abril ou se prefe-
re parcelar em até 10 vezes.

Confira no quadro abai-
xo as datas estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Muni-
cipal (Serem).

Calendário de pagamentos
n 07/03 – Cota Única com desconto;
n 10/04 – Total do exercício sem desconto;
n Parcelamento em 10 vezes, com vencimentos em:

n 1ª parcela: 07/03;
n 2ª parcela: 10/04;
n 3ª parcela: 08/05;

n 4ª parcela: 07/06;
n 5ª parcela: 07/07;
n 6ª parcela: 07/08;
n 7ª parcela: 08/09;
n 8ª parcela: 06/10;
n 9ª parcela: 08/11;
n 10ª parcela: 07/12.

Além de ampliar progres-
sivamente a compra de ener-
gia no mercado livre, a Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) agora inves-
te na autoprodução de ener-
gia elétrica a partir do biogás. 
O objetivo é reduzir custos e 
também os efeitos dos gases de 
efeito estufa. Para isso, a Cage-
pa está desenvolvendo um es-
tudo de viabilidade técnico-fi-
nanceira, no qual a geração da 
energia elétrica seria produzi-
da a partir do biogás liberado 
pelas estações de tratamento 
de esgoto de Mangabeira, em 
João Pessoa, e de Catingueira, 
em Campina Grande.

De acordo com o presiden-

te da Cagepa, Marcus Vinícius 
Neves, o estudo deverá ser 
concluído em meados de mar-
ço de 2023. “Buscar formas de 
reduzir os custos com energia 
elétrica é essencial para em-
presas de saneamento como a 
Cagepa, já que os gastos com 
eletricidade representam en-
tre 28% e 30% do custo ope-
racional da companhia. Além 
disso, o Brasil é o nono país 
do mundo que mais produz 
energia elétrica a partir do bio-
gás. Ou seja, é um movimen-
to progressivo e sustentável, 
em que agora a Cagepa se in-
sere”, afirmou.

O biogás é uma mistura 
de vários gases: gás metano 

(CH4), gás carbônico (CO2), 
vapor de água (H2O), sulfe-
to de hidrogênio (H2S), amô-
nia (NH3) e outros gases que 
aparecem em proporções me-
nores do que 1%. O metano é 
um gás inflamável, inodoro, 
incolor e prejudicial ao meio 
ambiente, cujo potencial de 
aquecimento global é 25 ve-
zes maior que o atribuído ao 
dióxido de carbono. Por isso, 
a recuperação do biogás tem 
sido promovida com o intuito 
de minimizar impactos am-
bientais e de oferecer soluções 
energéticas renováveis.

De acordo com o assessor 
da Diretoria de Operação e 
Manutenção da Cagepa, An-

tônio Teixeira, entre todos os 
gases presentes no biogás, o 
único gás combustível é o me-
tano, o qual a Cagepa pode-
rá utilizá-lo, tanto para pro-
duzir energia elétrica, através 
de um gerador elétrico, como 
para produzir biometano, um 
gás combustível que poderá 
ser utilizado pela frota de veí-
culos da Cagepa. “O objetivo 
é produzir combustível reno-
vável a partir do esgoto sanitá-
rio. Em comparação ao gás na-
tural, o biometano diminui as 
emissões de dióxido de carbo-
no e metano na atmosfera e se 
apresenta como uma solução 
inteligente para a gestão de re-
síduos orgânicos”, explicou.

Cagepa estuda produção de energia a biogás
eCoNoMia Verde

A Federação da Agri-
cultura e Pecuária da Pa-
raíba (Faepa) avaliou po-
sitivamente o conjunto de 
medidas de incentivo anun-
ciadas ontem pelo Governo 
do Estado. Pelo menos cinco 
iniciativas terão impacto di-
reto no setor agropecuário. 
“Há muito tempo que sofre-
mos com preço majorado, es-
sas medidas vem ajudar o 
nosso segmento. Temos con-
versado com o secretário de 
Agricultura no sentido de que 
as propostas que são positi-
vas para o nosso produtor de-
vem se manter vivas”, afirmou 
o vice-presidente da Faepa e 
presidente do Sindicato Rural 
de Campina Grande, João de 
Deus Rodrigues.

Em solenidade realizada 
no Sebrae, em João Pessoa, o 
governo anunciou uma sé-
rie de incentivos fiscais e de 
redução de impostos para 
os setores produtivos. O ob-
jetivo seria contribuir para a 
geração de empregos e ace-
lerar a economia paraibana.  
“Esperamos que os incenti-

Agro avalia positivamente medidas do Governo 
iNCeNtiVo do estado

vos continuem e que possamos 
manter um diálogo com o go-
verno”, resumiu Carlos Alber-
to Patrício, diretor-tesoureiro 
da Faepa.

Entre as medidas que im-
pactam o setor agropecuário 
estão: 1) Redução do ICMS do 
gado bovino e bufalino na saí-
da interestadual para R$ 10,00; 
2) Isenção e dispensa do dife-
rimento nas operações com 
agroindústria, bem como cré-
dito presumido na operação 
de destino ao varejo; 3) Isen-

tar o ICMS-Frete nas opera-
ções Internas quando a origem 
ou destino dos produtos for da 
indústria da Paraíba.

Além dessas, 4) Retirar quei-
jo muçarela do benefício fiscal 
nas entradas de fora do Estado 
para estimular a indústria quei-
jeira paraibana e 5) Manuten-
ção da redução de alíquota do 
ICMS etanol de 18% para 15,33% 
em 2023 e uma carga tributá-
ria efetiva de apenas 4% para o 
segmento da agroindústria su-
croalcooleira.

“A redução do imposto so-
bre o gado e o álcool foram 
muito positivas. Elas devem 
impactar também o consumi-
dor final e representam um 
estímulo para que possamos 
produzir. A questão do fim 
da isenção do queijo muçarela 
também deve aumentar a nos-
sa competitividade”, avaliou o 
diretor-secretário da Faepa, Al-
berto Atayde.

Faepa diz que cinco iniciativas do Governo terão impacto direto no setor agropecuário

Foto: Faepa/Divulgação n 

O Governo 
do Estado 
anunciou 
uma série de 
incentivos 
fiscais e de 
redução de 
impostos para 
os setores 
produtivos

leia mais na página 13

Foto:  Billy Boss/Câmara dos Deputados
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Equipes da Prefeitura de 
João Pessoa e representantes 
da Agência Francesa de De-
senvolvimento (AFD) reali-
zaram, ontem, visitas técnicas 
que vão subsidiar e agilizar 
o trabalho de implantação 
de quatro grandes corredo-
res viários da capital e seus 
respectivos terminais de in-
tegração, em parceria com o 
Governo do Estado.

De acordo com o secretá-
rio de Planejamento de João 
Pessoa, José William, a ini-
ciativa de verificar ‘in  loco’ 
as áreas é parte de um con-
junto de ações da Prefeitura, 
coordenadas pela Secretaria 
de Planejamento (Seplan) em 
articulação com a Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP), 
para que a implantação me-
lhore não só o sistema viário, 
mas ao final todo o sistema de 
transporte público e, assim, a 
mobilidade urbana e humana 
na cidade.

“Tanto os estudos iniciais 
quanto o desenvolvimento 
dos projetos estão em plena 
sintonia com o Plano Diretor 
de Mobilidade Urbana, elabo-
rado no âmbito da revisão do 
Plano Diretor de João Pessoa”, 
comentou o secretário de Pla-

nejamento.
A equipe esteve em vá-

rios locais onde serão feitas 
obras nos corredores Cruz 
das Armas e Avenida Pedro 
II, e terminais do Varadouro 
e Mangabeira. Pela AFD par-
ticiparam Elisa Alves (geren-
te de projetos) e Nuno Soa-
res Ribeiro (consultor); e pela 
Prefeitura os especialistas em 
trânsito e mobilidade Adal-
berto Araújo, Sheyla Freire e 
Daniel Matias, da Semob-JP; 
e o arquiteto/urbanista Mar-
cos Nóbrega, diretor de Pla-
nejamento e Urbanismo da 
Seplan.

Rafaela Camaraense assume o Meio Ambiente e o tenente-coronel Marques Júnior, a chefia da Casa Militar

Governador anuncia novos secretários
para o Segundo mandato

  Projeto
Os corredores contempla-

dos, no total, são: Cruz das 
Armas, Pedro II, Epitácio Pes-
soa e 2 de Fevereiro. Cada um 
terá seu respectivo terminal 
de integração, além do Ter-
minal de Integração Metro-
politano. As intervenções são 
fruto de um convênio entre 
a Prefeitura de João Pessoa, 

Agência Espanhola de Coo-
peração Internacional para 
o Desenvolvimento (Aecid), 
Governo do Estado e Agên-
cia Francesa de Desenvolvi-
mento (AFD).

Durante a implanta-
ção, será aproveitada a es-
trutura viária já consolida-
da atualmente, com todos 
os projetos voltados a aten-

der aos seguintes objetivos:
 n Requalificar o sistema 

de transporte público, am-
pliando sua capacidade e pro-
movendo a integração inter-
modal, com anéis centrais para 
circulação de ônibus elétricos, 
anel perimetral para circula-
ção de veículos de cargas, cria-
ção de sistema cicloviário.

n Adequar o sistema viá-

rio estrutural da região cen-
tral da cidade para o fluxo 
das ‘linhas troncais’ de ôni-
bus que convergem para essa 
área.

n Implementar o conceito 
de ruas completas (vias com 
prioridades para pedestre e 
compartilhadas entre bicicle-
tas e veículos com velocidade 
controlada).

“Os estudos e 
projetos estão 
em sintonia com 
o Plano Diretor 
de Mobilidade 
Urbana

José William

Equipe esteve em vários locais onde serão feitas obras nos corredores Cruz das Armas e Avenida Pedro II, e terminais do Varadouro e Mangabeira

Foto: Socom-JP/Divulgação

Apesar dos cães serem co-
nhecidos como os melhores 
amigos do homem, moradores 
da cidade de Patos, no Sertão 
do Estado, estão com medo dos 
constantes ataques que vivem 
sofrendo dos animais soltos 
nas ruas, sendo alguns aban-
donados pelos donos. Só do 
dia primeiro de janeiro até o 
domingo, dia 15, o Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), atendeu 33 pessoas que fo-
ram mordidas por cães vadios.

Uma das vítimas recentes 
das investidas dos animais foi 
Raimundo Araújo. Ele foi ata-
cado quando foi visitar o ir-
mão que mora na Rua Paulino 
Gondin, no Bairro Belo Hori-
zonte, Zona Norte da cidade. 
“Eles só não me rasgaram to-
dinho porque joguei a bicicle-
ta para cima deles”, frisou Rai-
mundo Araújo.

A Secretaria de Saúde não 
soube informar o número de 
cães abandonados. Entretan-
to, seja qual for o número exa-

to, o certo é que os bichos que 
perambulam pelas ruas de Pa-
tos podem causar transtor-
nos, como acidentes ou ataque 
a pessoas, e transmitir doen-
ças como raiva, toxoplasmo-
se e sarna.

De acordo com o diretor téc-
nico do hospital, o médico Pe-
dro Augusto, a raiva não é a 
principal complicação das mor-
didas caninas, pois esta é uma 
doença relativamente rara nos 
dias de hoje. As complicações 
mais frequentes são a infecção 
bacteriana da ferida provocada 
ou a lesão traumática da pele, 
músculos, vasos, nervos e dos 
tendões. 

O médico disse que o pri-
meiro passo após uma mordi-
da de cachorro é limpar a área 
ferida com água e sabão por 
pelo menos cinco minutos. Se 
houver sangramento, o local 
deve ser comprimido até que 
a hemorragia seja estancada e 
a vítima deve procurar atendi-
mento médico.

“A vacina está indicada 
para todos os casos de mordi-
das e/ou lambeduras em feri-
das abertas. A primeira dose é 

Moradores de vários bairros temem ataques de cães de rua

Agência francesa realiza visita técnica em João Pessoa

em patoS

terminaiS e corredoreS 

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

feita durante o atendimento no 
hospital e as outras são aplica-
das nas Unidades de Saúde. Já o 
tratamento com antibiótico está 
indicado em todos os casos que 
houver suspeita de infecção da 
ferida. Porém, em alguns ca-
sos específicos, os antibióticos 
podem ser iniciados de forma 
profilática, ou seja, antes de ha-
ver sinais claros de infecção da 
pele,” explicou Pedro Augusto.

A questão vai além de saú-
de pública. Conforme o advo-
gado Jairo Gomes Carlos, o 
município pode responder de 

forma judicial, caso sejam com-
provados danos morais, estéti-
cos ou materiais.

“O Município é o órgão 
competente pelo controle de 
animais. Então, em tese, os ani-
mais de rua, se por ventura 
acontecer um ataque a qual-
quer cidadão, a pessoa pode 
acionar o município e, depen-
dendo da gravidade causada 
à pessoa, aí sim, pode gerar 
uma indenização,” explicou o 
advogado.

Jairo Gomes Carlos disse 
ainda que para entrar na Justi-

ça, a vítima deve registrar um 
Boletim de Ocorrência (BO) e 
juntar provas que comprovem 
o dano sofrido.

Em uma ação civil púbica 
ajuizada pelo Ministério Públi-
co Estadual, o juiz Luiz Gonza-
ga Pereira de Melo Filho, da 5ª 
Vara Mista da Comarca de Pa-
tos, determinou que o muni-
cípio realizasse um programa 
para controle populacional de 
cães e gatos, castrando os ani-
mais e realizando campanhas 
educativas sobre a importância 
da vacinação, vermifugação e 
castração, além do combate aos 
maus-tratos e abandono. 

De acordo com a decisão, 
a Prefeitura inaugurou o Cen-
tro Cirúrgico (Sala de Castra-
ção) que já realizou 654 proce-
dimentos do dia 2 de agosto de 
2021 até a última sexta-feira, 13. 
Além das castrações, 308 ani-
mais são mantidos no abrigo 
municipal.

“A Secretaria de Saúde rea-
liza 100 castrações mensais e 
abriga mais de 300 animais no 
nosso canil,” informou Leôni-
das Dias de Medeiros, secretá-
rio de Saúde de Patos.

Leônidas Dias disse que 
apesar das dificuldades finan-
ceiras, o município vem ado-
tando medidas necessárias 
para o controle populacional 
de cães e gatos em ‘situação 
de rua’, tais como o reconheci-
mento da utilidade pública da 
ONG Associação Adota Patos. 
Através de convênio com a Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), campus de Pa-
tos, são realizadas mensalmen-
te, mais 30 castrações. No total, 
a prefeitura realiza todo mês 
130 procedimentos. Segundo 
o secretário, tais medidas não 
são suficientes para o contro-
le dos animais e pede ajuda à 
população.

“Temos que pedir à popu-
lação que também tome as me-
didas e os cuidados necessários 
para esse controle. Que ado-
te um animal efetivamente e 
não crie e depois abandone na 
rua. A prefeitura está fazendo 
a sua parte,” finalizou Leôni-
das Dias.

O canil Municipal fica 
na PB 110, saída para Teixei-
ra e atende no WhatsApp (83) 
99956-8992.

É grande o número de cães soltos nas ruas da cidade de Patos

Foto: Divulgação/Canil Municipal de Patos

O governador João Aze-
vêdo anunciou, na noite de 
ontem, mais nomes que irão 
compor o secretariado em seu 
segundo mandato à frente da 
gestão estadual.  Dentre os no-
mes que passam a integrar a 
equipe de governo está o de 
Rafaela Camaraense, que fica-
rá à frente da nova Secretaria 
do Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade, e do tenente-coronel 
Marques Júnior, que assume a 
chefia da Casa Militar do Go-
vernador.

Permanecem nos cargos os 

secretários Deusdete Queiroga 
(Infraestrutura e dos Recursos 
Hídricos; Virgiane Melo (In-
fraestrutura e dos Recursos 
Hídricos); Roberto Paulino (se-
cretário-chefe de governo); Ro-
naldo Guerra (chefe de Gabi-
nete do Governador); Nonato 
Bandeira (Comunicação Insti-
tucional); e Fábio Barros (exe-
cutivo da Comunicação Insti-
tucional).

A Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social 
continua sob o comando do se-
cretário Jean Francisco Nunes. 

Lamark Donato ocupa a fun-
ção de secretário executivo da 
Segurança e da Defesa Social. 
Os coronéis Sérgio Fonseca 
e Marcelo Araújo continuam 
nos comandos gerais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombei-
ros, respectivamente. José Ro-
nildo de Souza e Lucas Seve-
riano são os subcomandantes 
das corporações, e Jair Carnei-
ro, corregedor-geral.

Letácio Guedes também 
foi confirmado como titular da 
Controladoria-Geral do Esta-
do, assim como Fábio Andra-

de na Procuradoria-Geral do 
Estado, e Paulo Márcio Madru-
ga, como procurador adjunto. 
Gilmar Martins continua na 
Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Petrônio 
Rolim é o secretário executi-
vo de Parcerias Público-Priva-
das, e Ednaldo Joaquim (Júnior 
Caroé) o secretário executivo 
do Orçamento Democrático 
Estadual. Marialvo Laureano 
e Bruno Frade permanecem 
como secretários titular e exe-
cutivo da Fazenda, respecti-
vamente. Mário Sérgio Freitas 

é nome anunciado para a Se-
cretaria Executiva do Tesouro.

Denis Soares é o novo se-
cretário executivo do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade. 
Zezinho do Botafogo é secre-
tário da Juventude, Esporte e 
Lazer, e Harlen Vilarim, o exe-
cutivo da pasta. Lídia Mou-
ra também foi confirmada na 
Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana, bem como 
Cristiana Almeida, executiva 
da pasta.

Joaquim Hugo continua à 
frente da Secretaria do Desen-

volvimento da Agropecuária 
e da Pesca, e Rafael Lopes de 
Oliveira, na Secretaria Execu-
tiva. Rosália Lucas será man-
tida como Secretária do Tu-
rismo e do Desenvolvimento 
Econômico, e Fabrício Feitosa, 
na Secretaria Executiva do Em-
preendedorismo.

A Secretaria de Saúde, já 
anunciada anteriormente,  será 
comandada por Jhony Bezerra. 
Renata Nóbrega é a secretária 
executiva, e Arymatheus Reis, 
secretário executivo de Gestão 
da Rede de Unidades de Saúde.
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Recuperação da vida marinha no Litoral paraibano ajudará a fomentar o 
turismo náutico e subaquático, além de contribuir para o manejo da pesca 

Programa terá investimentos de R$ 2,5 milhões e tem por objetivo fazer a restauração ecológica dos corais 

Litoral da PB terá recifes artificiais
Meio aMbiente

No contexto da Década dos 
Oceanos, combate às mudanças 
climáticas e atendimento à Agen-
da 2030 - Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, da ONU, será 
desenvolvido o Programa Estraté-
gico de Estruturas Artificiais Ma-
rinhas da Paraíba (Preamar), que 
prevê a instalação de recifes arti-
ficiais marinhos e a restauração 
ecológica dos corais da Paraíba. 
A assinatura do acordo de parce-
ria entre a Companhia de Desen-
volvimento da Paraíba (Cinep) e 
o IFPB, acontecerá hoje, às 10h, na 
Fundação Casa de José Américo, 
na avenida Cabo Branco, em João 
Pessoa. O valor dos investimen-
tos foi estimado pela Cinep em 
R$ 2,5 milhões.

O evento contará com a pre-
sença do governador João Aze-
vêdo e a reitora do IFPB, professo-
ra Mary Roberta Meira Marinho, 
além de outras autoridades.

A biodiversidade marinha da 

Paraíba sustenta a pesca artesa-
nal e o modo de vida de milha-
res de pescadores ao longo de sua 
costa. Além disso, suas praias de 
extrema beleza e condições ocea-
nográficas propícias, favorecem 
a visitação e o turismo náutico 
e subaquático ao longo de todo 
o ano.

Frente aos desafios ligados ao 
desenvolvimento, à conservação 
da natureza e o uso sustentável 
da zona costeira, o Preamar pre-
vê a realização de um conjunto de 
ações socioambientais, que tem 
como base a utilização de recifes 
artificiais, com o objetivo de re-
cuperar a biodiversidade, fomen-
tar o turismo náutico e subaquá-
tico e colaborar com o manejo da 
pesca na Paraíba.

Para realizar estas ações, o 
Polo de Inovação, do Instituto Fe-
deral da Paraíba, e o Governo do 
Estado da Paraíba, por meio da 
Cinep se unem para a implanta-

ção do Preamar. O programa será 
desenvolvido ao longo de quatro 
anos e tem como meta o lança-
mento de 10 mil blocos de recifes 
artificiais, possivelmente, em 10 
pontos da plataforma continen-
tal rasa do Estado da Paraíba. As 
áreas serão definidas após a reali-
zação de estudos ambientais com 
a participação dos segmentos li-
gados ao turismo, pesca e nave-
gação. Além disso, será definida 
uma área para mergulho temáti-
co e realizadas técnicas de restau-
ração ecológica dos ambientes co-
ralíneos naturais.

Segundo o professor Cláudio 
Dybas, do Campus Cabedelo-
Centro do IFPB e coordenador do 
Preamar “O programa represen-
ta um marco na gestão costeira 
integrada no estado, pois através 
da pesquisa, inovação e tecnolo-
gia, dialogará com os setores eco-
nômicos e socioambientais, e pro-
moverá a Educação Ambiental de 

forma transversalizada e curricu-
larizada”.

A primeira fase dos trabalhos 
consiste no planejamento, diag-
nósticos ambientais e reuniões 
públicas com a comunidade. Na 
segunda fase do programa, serão 
instaladas as estruturas em con-
creto, em locais previamente de-

terminados; por último, será feito 
o monitoramento do resultado das 
ações do Programa. O Preamar 
conta com uma equipe multidis-
ciplinar e qualificada, envolvendo 
pesquisadores do IFPB, UFPB e co-
laboradores externos. Outras par-
cerias serão estabelecidas ao lon-
go do desenvolvimento das ações.

Estado e IFPB assinam, hoje, a parceria na Fundação Casa de José Américo
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Técnicos da Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam), da Prefeitu-
ra de João Pessoa, se reuniram na 
manhã de ontem para dar conti-
nuidade às ações de recuperação 
da área de Mata Atlântica, situada 
em Mangabeira, conhecida como 
antiga Comunidade Dubai.

A área, que tem 147.783,80 me-
tros quadrados, foi cercada e feito 
o levantamento da composição ar-
bórea. Técnicos das diretorias de 
Controle Ambiental, de Adminis-
tração e Finanças, Assessoria Jurí-
dica, Divisão de Vistoria e Análise 
e Divisão de Estudos e Pesquisas 
analisaram as imagens e é possí-
vel verificar que já há uma recom-
posição vegetal da área.

 O secretário de Meio Ambien-

te, Welison Silveira, destacou que a 
recomposição da área é uma ação 
que envolve todos os servidores da 
Semam. “Estamos empenhados em 
recuperar a vegetação local, bem 
como em transformar o espaço em 
uma área de lazer, que funcione 
como uma pequena reserva de área 
verde, proporcionando mais quali-
dade de vida para a população que 
mora na área da zona Sul”, disse.

Para dar continuidade à recu-
peração da área de Mata Atlânti-
ca, o secretário de Meio Ambiente 
destacou ainda que, além do cerca-
mento, diversas outras ações serão 
feitas, como limpeza, com apoio da 
Autarquia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur), calça-
mento e futuras instalações de aca-

demia, com apoio da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), bem como 
atividades de educação ambiental, 
em parceria com organizações não-
governamentais e população que 
mora no entorno.

Em novembro de 2021 a Prefei-
tura de João Pessoa promoveu a re-
moção de aproximadamente 420 
famílias que vivam em condições 
precárias, na comunidade que ficou 
conhecida como Dubai. Em parce-
ria com o Governo do Estado, foi 
feito um trabalho em conjunto para 
que as famílias recebessem assis-
tência social, atendimento médico 
e garantia de segurança alimentar. 
Todos foram inseridos no progra-
ma Auxílio Moradia e acompanha-
dos pelos técnicos da Prefeitura.

Recuperação de área da antiga Comunidade Dubai avança
eM Mangabeira

Área foi totalmente cercada e feito o levantamento da cobertura vegetal
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Lote com 10,5 mil doses da CoronaVac desembarcou ontem à noite na PB

Saúde recebe novas doses 
de vacina contra Covid-19

para crianças

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Para dar prosseguimento 
ao projeto de imunização da 
população contra a Covid-19, 
a Paraíba recebeu, na noite de 
ontem, 10,5 mil doses da vaci-
na CoronaVac. Os imunizan-
tes são destinados para a am-
pliação da cobertura vacinal 
da população de crianças de 
três a 11 anos.

Após o recebimento das 
doses, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) emitirá uma 
nota técnica sobre a distribui-

ção para os municípios parai-
banos. O novo lote faz parte 
do contrato aditivo firmado 
entre o Ministério da Saú-
de com o Instituto Butantan, 
com o envio de 740,2 mil do-
ses para a faixa etária. 

Um novo aditivo está pre-
visto para assinatura entre o 
ministério e o instituto, ga-
rantindo a compra de 2,6 mi-
lhões de doses no total, sem 
o detalhamento de quais po-
pulações serão beneficiadas.

De três a quatro anos, fo-
ram atendidos 18.398 crianças 
com a primeira dose e apenas 

6.674 com a segunda, de uma 
população total de 114.330 
casos. Já entre as crianças de 
cinco a 11 anos, a adesão é 
maior. Até o momento, fo-
ram atendidas 322.585 das 
345.045 estimadas com a pri-
meira dose. Destas, 218.360 
encerraram o ciclo primário 
da imunização. Outros 9.220 
receberam reforço primário.

O esquema vacinal reco-
mendado pela pasta inclui 
ainda a dose de reforço para 
crianças entre cinco e 11 anos. 
Neste caso, a orientação é que 
seja aplicada a vacina da Pfi-

zer, quatro meses depois da 
segunda dose.

Ontem, a Paraíba regis-
trou apenas seis novos casos 
de contaminação pela doen-
ça, distribuídos por João Pes-
soa, com quatro ocorrências, 
além de Araruna e Sapé, com 
um caso cada, respectiva-
mente. O quadro clínico dos 
pacientes não foi informado 
pela SES, no entanto, o esta-
do não possui pacientes hos-
pitalizados para o tratamento 
da doença desde a última sex-
ta-feira. Nenhum falecimento 
foi registrado. Doses são destinadas à ampliação da cobertura vacinal
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do Nú-
cleo de Imunização, iniciou a 
capacitação de todos os agen-
tes comunitários de saúde 
(ACS) para fortalecer o ca-
lendário vacinal. Serão 135 
turmas ao todo e o intuito é 
melhorar as coberturas va-
cinais do estado. As primei-
ras turmas aconteceram nos 
municípios de Santa Cecília, 
Remígio e Arara.

A ação faz parte do Proje-
to Vacina Mais Paraíba e de 
acordo com a chefe do Nú-
cleo de Imunização da SES, 
Márcia Mayara, o objetivo 
é capacitar os ACSs com a 
atualização do calendário 
vacinal. Ela explica que a 
secretaria iniciou o proces-

so capacitando os coorde-
nadores de imunização das 
Gerências Regionais de Saú-
de e apoiadores e agora eles 
estão replicando o conteúdo 
dentro dos municípios.

“A capacitação traz a im-
portância dos agentes comu-
nitários para resgatar as al-
tas coberturas vacinais em 
seus territórios. Eles são o 
elo de ligação entre as fa-
mílias e os serviços de saú-
de, e por isso podem contri-
buir muito para manter a 
caderneta da criança atua-
lizada. A agenda é compos-
ta por uma parte teórica e 
oficinas, trabalhando o ca-
lendário vivo. A ideia é que 
este ano a Paraíba continue 
apresentando bons resulta-

dos e que possamos atingir 
as metas das coberturas va-
cinais”, pontua.

O Projeto Vacina Mais Pa-
raíba foi lançado em julho de 
2022 e tem como propósito 
trabalhar no desenvolvimen-
to de ações de fortalecimento 
em três eixos: qualificações 
– para o fortalecimento da 
operacionabilidade dos imu-
nobiológicos pela assistência; 
comunicação – fortalecendo 
a importância da vacinação, 
estabelecendo uma rede de 
colaboração interinstitucio-
nal para buscar a melhoria 
da cobertura vacinal e sis-
temas de informação – apri-
morando o fluxo de registro, 
análise e trabalho com os da-
dos vacinais.

Projeto Vacina Mais Paraíba capacita agentes de saúde

“A capacitação 
traz a 
importância 
dos agentes 
comunitários 
para resgatar as 
altas coberturas 
vacinais em 
seus territórios

Márcia Mayara

Todos os agentes de saúde passarão pela capacitação
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A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Unidade Exe-
cutora do Programa João Pes-
soa Sustentável, está dando 
continuidade a mais uma eta-
pa do Plano de Descarboniza-
ção e Adaptação Climática, 
também conhecido como Pla-
no de Ação Climática (Plac). 
No dia 8 de fevereiro será rea-
lizada uma audiência pública 
e a população pode contribuir 
com suas considerações.

A audiência pública acon-
tecerá a partir 17h, na Aveni-
da Cabo Branco, nº 1630, com a 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), que coordena a ela-
boração do Plac, a WayCarbon 
e Iclei, que vão apresentar, na 
oportunidade, os resultados 
do relatório parcial do Plano 
de Descarbonização e Adap-
tação Climática. Também du-
rante a audiência pública, que 
será aberta à participação po-
pular, no dia 8 de fevereiro, 
será possível propor, opinar 
e contribuir com o Plac. 

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, des-
tacou que a realização do Plac 
é um dos compromissos da 
gestão, no que diz respeito 
ao cuidado com o patrimônio 
ambiental da cidade. “Sabe-
mos que a mudança climáti-
ca é um dos maiores desafios 
de toda a população, pois en-
volve a qualidade de vida no 
planeta, desta geração e das 
gerações futuras. Neste sen-

tido é imprescindível a par-
ticipação de todos - esse é o 
momento de pensarmos no-
vas soluções que reduzam o 
impacto ambiental,  sem per-
der de vista a necessidade de 
fomentarmos a economia lo-
cal,  de maneira sustentável e 
criativa”, concluiu.

Plano de ação climática 
Com o objetivo de neutra-

lizar as emissões líquidas de 
carbono até 2050, o Plac inte-
gra o Programa de Desenvol-
vimento Urbano Integrado 
e Sustentável de João Pessoa 
(Programa João Pessoa Sus-
tentável). 

O Plac tem o objetivo de re-
conhecer as necessidades de 
descarbonização e de adap-
tação climática do município, 
colaborando para o combate à 
crise climática. 

Audiência pública discutirá 
o Plano de Ação Climática

na capital

As intensas chuvas de-
vem continuar nos próxi-
mos dias em quase todo o 
Sertão paraibano. O Insti-
tuto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet) emitiu alerta, 
ontem, para a possibilida-
de de precipitações e ven-
tos fortes em 70 das 223 
cidades do estado. As chu-
vas podem atingir de 20 e 
30 milímetros por dia ou 
até 50 mm/dia, com ven-
tanias de 40 a 60 quilôme-
tros por hora.

O alerta do Inmet é vá-
lido até as 10h de amanhã, 
no entanto, pode ser reno-
vado a depender das con-
dições climáticas. 

Já segundo o Centro de 
Previsão de Tempo e Estu-
dos Climáticos do Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), as prin-
cipais cidades sertanejas, 
englobando Sousa, Patos e 
Cajazeiras, possuem pos-
sibilidade de precipita-
ções acima de 90% duran-
te toda a semana.

O instituto recomenda 
que a população não pro-
cure abrigo debaixo de ár-
vores, em decorrência do 
risco de queda e descargas 
elétricas, além de não esta-
cionar veículos próximos 
a torres de transmissão ou 
placas de propaganda que 
representem algum risco. 

Inmet alerta 70 cidades para chuvas intensas
na paraíba

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Previsão
Área do alerta 

abrange 
todo o Sertão 

paraibano 
e volume pode 

ser de até 
50 milímetros 
por dia, com 

ventos de 40 a 
60 quilômetros 

por hora

O cuidado com o uso de 
aparelhos eletrônicos li-
gados à tomada também 
é recomendado. 

Sousa, Patos, Cajazei-
ras, Água Branca, Aguiar, 
Aparecida, Bernardino 
Batista, Boa Ventura, Bom 
Jesus, Bom Sucesso, Boni-
to de Santa Fé, Brejo dos 
Santos, Cachoeira dos Ín-
dios, Cajazeirinhas, Car-
rapateira, Catingueira, 
Catolé do Rocha, Concei-
ção, Condado, Coremas, 

Curral Velho, Diaman-
te, Emas, Ibiara, Igara-
cy, Imaculada, Itaporan-
ga, Jericó, Joca Claudino, 
Juru, Lagoa, Lastro, Mãe 
d'Água, Malta, Manaíra, 
Marizópolis, Mato Gros-
so, Monte Horebe, Naza-
rezinho, Nova Olinda e 
Olho d'Água;

A lista segue com Pau-
lista, Pedra Branca, Pian-
có, Poço Dantas, Poço de 
José de Moura, Pombal, 
Princesa Isabel, Riacho 

dos Cavalos, Santa Cruz, 
Santa Helena, Santa Inês, 
Santana de Mangueira, 
Santana dos Garrotes, 
Santa Teresinha, São Ben-
tinho, São Domingos, São 
Francisco, São João do Rio 
do Peixe, São José da La-
goa Tapada, São José de 
Caiana, São José de Espi-
nharas, São José de Pira-
nhas, São José de Prince-
sa, Serra Grande, Tavares, 
Triunfo, Uiraúna, Vieiró-
polis e Vista Serrana.

Probabilidade de chuva supera 90% nas principais áreas do Sertão

Foto: Evandro Pereira

Acesse através do 
QR Code a página para 
a população apresentar 

propostas
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“Arte d3 Caíssa” tem realizado oficinas para popularizar o xadrez nas comunidades da Grande João Pessoa

Xadrez feito com tampas de garrafas
reuso

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

As tampas plásticas de vá-
rios tipos de embalagens, que 
poderiam ir para o lixo, sem 
a reciclagem devida, têm sido 
recolhidas e transformadas 
em peças de tabuleiro de xa-
drez. Tem sido com esses pe-
quenos objetos plásticos que o 
projeto “Arte d3 Caíssa” tem 
investido em oficinas de edu-
cação ambiental e populari-
zação do xadrez em comuni-
dades e entidades da Grande 
João Pessoa.

A proposta é popularizar 
o ensino do xadrez, utilizan-
do materiais acessíveis de for-
ma lúdica, econômica e que 
possibilite às pessoas a en-
tenderem a importância da 
educação ambiental. O idea-
lizador do projeto “Arte d3 
Caíssa”, Valdemir Rocha, ex-
plica que durante as oficinas 
nas comunidades o público 
produz o jogo de tabuleiro 
utilizando as tampinhas de 
garrafas e demais objetos de 
forma a transformá-las nas 
peças que o xadrez requer. 

O jogo de xadrez ideali-
zado pelo “Arte d3 Caíssa” 
é composto pelas peças tra-
dicionais, mas Valdemir Ro-
cha explica que buscou inovar 
criando uma mascote. “Caíssa 
significa xadrez (Caissana Bra-
sileira, Americana, Russa etc). 
O trabalho com esse jogo de 
tabuleiro me inspirou a criar 
o projeto no qual o carangue-
jo é o mascote e d3 é uma des-
crição algébrica da linguagem 
enxadrística. Assim, temos o 
nome Arte d3 Caíssa”.

O “Arte d3 Caíssa” já rea-
lizou oficinas na comunida-
de Renascer, em Cabedelo; no 
Sindicato dos Comerciários 

da Grande João Pessoa (Sine-
com), localizado no Centro da 
capital; além do 15º Batalhão 
de Infantaria Motorizado - Re-
gimento Vidal de Negreiros, 
no bairro de Cruz das Armas.

“Outras oficinas foram 
realizadas em uma comuni-
dade do Roger, em João Pes-
soa, além de escolas munici-
pais de João pessoa; em uma 
escola estadual, em Aracaju 
(SE), dentre outros locais. Es-
sas oficinas são para pessoas 
de todas as idades: no 15º Ba-
talhão, por exemplo, o coman-

dante era meu aluno e no Si-
necom, participaram muitos 
adultos”, elencou.

De acordo com o artista 
plástico e aluno do 3º perío-
do de artes visuais da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), Valdemir Rocha, o 
“Arte d3 Caíssa” foi criado no 
ano de 2001, após uma visita 
dele ao antigo Lixão do Roger.

Antes, Valdemir ensinava 
xadrez e, inspirado nesse tra-
balho, criou o projeto. Assim, 
durante a visita ao lixão, sur-
giu a ideia de reciclar tampi-

nhas para confeccionar o jogo 
usando esses materiais. O tra-
balho iniciou quando o aluno 
de artes visuais percebeu que 
uma tampa de detergente era 
parecida com o “Rei”, uma das 
peças do jogo de xadrez.

Conforme o especialista 
em xadrez, o “Arte d3 Caíssa” 
trabalha a união entre o xa-
drez e a reutilização de tam-
pas, com obras interativas que 
trazem a conscientização am-
biental. Ele caracteriza o pro-
jeto como uma ação de cunho 
cultural, interesse educacio-

nal, além de ser um exercício 
mental para recriar formas a 
partir de tampas de diversos 
produtos que geralmente são 
descartados na natureza.

Para Valdemir Rocha, é 
possível ensinar a arte do xa-
drez, mas também colaborar 
na diminuição da poluição de 
terrenos, mares e rios. Seu tra-
balho acontece de forma in-
dependente e as exposições 
apresentam um jogo de mo-
vimento com as tampas, utili-
zando cores e formas de acor-
do com a imaginação.

n 

Maquete e 
intervenção 
sobre 
acessibilidade 
para pessoas 
com deficiência 
estão em 
exposição 
na Escola 
João Goulart

Tampinhas plásticas de garrafas são transformadas em peças de xadrez e mural (acima, à dir.). Valdemir (acima) idealizou o projeto e a mascote, um caranguejo

As peças do xadrez da 
“Arte d3 Caíssa” também po-
dem ser trabalhadas com o 
coletivo, a partir da criação 
de um mural, jogos, brinque-
dos, dentre outros itens feitos 
com tampinhas de garrafas. 
De acordo com o artista Valde-
mir Rocha, dentro do princípio 
da recriação, o “Arte d3 Caís-
sa” visa principalmente criar 
o jogo de xadrez - que tem mi-
lênios na história da humani-
dade - incluindo oficinas para 
o ensino desse jogo com as pe-
ças alternativas, as tampas de 
garrafas, que são acessíveis. 

Ele destaca que existem 
muitas possibilidades para a 
reciclagem de materiais e a sua 
reutilização possibilita um re-
tardo no descarte dos objetos. 
“Esse projeto tem ainda a fi-
nalidade de desenvolver as 
habilidades cognitivas, além 
de entretenimento aos parti-
cipantes. É, portanto, um jogo 
de xadrez simples na prática 
com concepções de preservar 
o meio ambiente”, ressalta. 

Valdemir Rocha é espe-
cialista em xadrez, titulado 
pela Federação Internacional 
de Xadrez (Fide) e há mais de 
20 anos está envolvido com 
o jogo, seja através de cam-
peonatos ou por meio do ensi-
no, como acontece atualmente. 
Nascido em Recife (PE), mas 
paraibano por convicção, se 
destacou como revelação no 

Oficinas incentivam a consciência 
ambiental e reuso dos materiais 

campeonato carioca de xadrez 
de 1998, no Rio de Janeiro. 

Divulgação 
Além do jogo de xadrez, o 

aluno de artes visuais Valde-
mir Rocha produziu algumas 
peças com tampinhas de di-
versos tamanhos e formas por 
meio do reaproveitamento de 
materiais recicláveis. 

Ele defende a reutilização 
das embalagens para a con-
fecção de jogos, brinquedos, 
decorações e outros objetos. 
Atualmente, na Escola Cida-
dã Integral Técnica Presidente 
João Goulart, no bairro do Cas-
telo Branco, o artista e a profes-
sora da UFPB Carmem Paiva 
expõem uma maquete e uma 
intervenção sobre acessibilida-
de para pessoas com deficiên-
cia e idosos. 

Sobre a intervenção, o ar-
tista explica que a professora 
Carmen Paiva fez uma amos-
tra com todos os alunos para a 
disciplina de História da Arte, 
do curso de Artes Visuais. 
“Nessa exposição, apresentei 
o Museu de Berlin, que tem os 
arquivos da Escola Bauhaus, a 
partir de tampas e uma baila-
rina do ballet triádico que di-
vulgava essa Escola Bauhaus 
no mundo todo”, detalhou.

A apresentação da maque-
te da disciplina de História 
da arte, envolveu o ensino 
das artes na educação inclu-
siva da UFPB. Por isso, a in-
tervenção também propôs a 
inclusão de pessoas com de-
ficiência e idosos em locais 
públicos. “Fiz essa interven-
ção para a inclusão de pes-
soas com deficiência e idosos, 
tanto para o curso de artes vi-
suais como para divulgar o 
projeto. Tem uma rampa de 
acesso no museu que expus 
e uma porta automática para 
acessibilidade”, acrescentou.

Além disso, Valdemir Ro-
cha também produziu o livro 
virtual “A arte de criar em seis 
erres”, que segundo ele, é uma 
obra interativa, para ensinar e 
conscientizar sobre reciclagem 
de alguns objetos. A publica-
ção aponta as regras, a confec-
ção e informações sobre o jogo 
de xadrez fabricado com tam-
pinhas reutilizadas.

n 

Ação de reuso 
das tampas 
de garrafas 
foi idealizada, 
há mais de 
20 anos, 
após uma 
visita ao 
lixão do Roger

O Programa Apoio Uni-
versitário iniciou, ontem, a 
atualização cadastral dos be-
neficiários. Gerido pela Pre-
feitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes), 
os alunos que estão cadas-
trados no programa devem 
procurar a sede da Prefeitu-
ra, no bairro de Água Fria, 
para realizar o recadastra-
mento que acontecerá em 
duas etapas.

Na primeira etapa, os 
alunos que já estão dentro do 
programa devem enviar via 
Google Forms em formato 
de PDF os documentos pes-
soais como RG, CPF, declara-
ção da instituição de ensino 
superior, histórico universi-
tário atualizado, comprovan-

te de residência, assim como 
os dados bancários.

Em uma segunda etapa 
será feita a assinatura dos 
termos de compromisso, que 
será realizada presencial-
mente, na Sedes, com horá-
rio de atendimento das 8h30 
às 16h30, sem intervalo para 
almoço. O beneficiário que 
não realizar a sua atualiza-
ção cadastral não fará mais 
parte do programa. Em caso 
de dúvida, os beneficiários 
podem entrar em conta-
to através do telefone (83) 
98714-9812 ou dos e-mails 
programabolsauniversita-
ria@hotmail.com e bolsau-
niversitariapjp@gmail.com

O programa
O Apoio Universitário é 

voltado para alunos do ensi-
no superior em vulnerabili-
dade social que estejam ma-
triculados em instituições 
públicas ou privadas, visan-
do fornecer apoio financeiro 
para que possam viabilizar 
sua graduação. O progra-
ma tem um investimento de 
mais de R$ 600 mil anual 
com recursos próprios da 
Prefeitura.

Os estudantes que são 
contemplados com o Bolsa 
Família recebem o apoio mu-
nicipal com o valor corres-
pondente a um sexto do salá-
rio mínimo vigente (R$ 202). 
Já os que estão apenas no 
CadÚnico recebem o Apoio 
Universitário corresponden-
te a um terço do salário míni-
mo vigente (R$ 404).

PMJP inicia recadastramento de 
apoio universitário para estudantes

assistência

Recadastramento deve ser feito na Sedes, no Centro Administrativo, das 8h30 às 16h30

Fo
to

s:
 R

ob
er

to
 G

ue
de

s
Fo

to
: S

ec
om

-J
P



8   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de janeiro de 2023 EDIÇÃO: Gisa Veiga
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaParaíba

Agência em Campina Grande se especializou nesse tipo de turismo após perceber uma demanda natural

Roteiros turísticos só para mulheres
viagens

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Uma agência de viagens 
exclusiva para mulheres foi 
criada em Campina Gran-
de. Trata-se da Travessia Tu-
rismo, especializada em rea-
lizar viagens para mulheres, 
com roteiros turísticos cultu-
ral e gastronômico, desbra-
vando o interior da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, entre outros. A agên-
cia nasceu há um ano, por 
meio de um grupo de amigas 
que faziam trilha em Cam-
pina Grande. Hoje, o proje-
to ganhou força e conta com 
um grupo no WhatsApp, com 
pelo menos 160 mulheres da 
localidade e das cidades cir-
cunvizinhas que estabelecem 

vínculos de amizade por meio 
do turismo. 

Para além de uma agência 
de viagens, a Travessia Turis-
mo promove um grande en-
contro de mulheres da mesma 
faixa etária que buscam não só 
conhecer novos lugares, mas 
resgatar a autoestima e a auto-
confiança, além de estabelecer 
novos vínculos, constituindo 
uma grande grupo de mulhe-
res que ajudam outras mulhe-
res. A agência realiza uma via-
gem por mês, sendo, portanto, 
12 por ano. Com um perfil di-
versificado, há mulheres sol-
teiras, viúvas, mulheres que 
não têm mais os filhos moran-
do na mesma casa, que se sen-
tem de algum modo sozinhas, 
dos 40 aos 70 anos, em média. 

De acordo com Simone Di 

Pace, empreendedora, uma 
das sócias da agência femini-
na, de início, eram realizados 
passeios pequenos, só entre 
amigas, com carro próprio, di-
vidindo as despesas. Aos pou-
cos, outras amigas foram se 
integrando ao grupo. Simone 
percebeu que a demanda era 
alta pelas mulheres, e a turma 
foi crescendo, a ponto de ins-
pirar a criação de uma agên-
cia de turismo exclusiva para 
o público feminino. Hoje, as 
viagens são feitas com um mi-
croônibus, onde cabe, em mé-
dia, 28 pessoas.

Um dos diferenciais de 
uma agência especializada em 
turismo para mulheres é o tipo 
de roteiro. Di Pace contou que 
elas preferem um roteiro tu-
rístico mais cultural, gastro-

nômico e turismo de natureza.  
Nada radical. A programação 
do roteiro é feita, geralmen-
te, para dois dias. Por exem-
plo, para janeiro, a programa-
ção é para os dias 27, 28 e 29, o 
destino será Praia de Pipa, no 
Rio Grande do Norte, paco-
te este que foi preenchido em 
menos de 24 horas. Já para os 
próximos meses está progra-
mado como destino Maragogi, 
os Cânions do Rio São Francis-
co, Nova Jerusalém e Toritama, 
Areia, Passeio cultural em Re-
cife e Olinda, Fernando de No-
ronha, entre outros. 

“Somos um grupo de mu-
lheres que viajam juntas e se 
ajudam. Muitas mulheres 
maduras que viajam conos-
co estão com o ‘ninho’ vazio. 
Os filhos já casaram, ou fo-

ram morar em outra cidade, 
ou preferiram morar só. En-
tão, isso tem trazido muitas 
mulheres que se identificam 
com essa necessidade social. 
Outro ponto é que as cidades 
oferecem mais atrações para 
público jovem, e esse públi-
co feminino e com mais ida-
de fica um pouco esquecido 
nessas atividades culturais”, 
ressaltou Simone Di Pace. 

Além disso, ela destacou 
que é bem diferente a viagem 
com a família de uma viagem 
só com amigas. Com a famí-
lia, a mulher tem obrigações, 
fica ajudando, trabalhando. Já 
na viagem só com as amigas, 
ela se diverte e aproveita mais, 
porque não há obrigações, a 
linguagem é outra, o assunto 
também é outro.

“Quando as 
mulheres 
viajam com 
as amigas, 
não há 
obrigações, 
apenas 
diversão

Simone Di Pace

Os roteiros são pensados levando-se em consideração a faixa etária das mulheres, com programações mais leves e que agradem a todo o grupo de clientes da agência campinense

Durante um ano de Traves-
sia Turismo, as sócias Simone 
Di Pace e Aparecida Silva per-
ceberam que há mulheres que 
nunca haviam feito uma pose 
para foto. Aparecida, como fo-
tógrafa oficial do grupo, esti-
mula cada uma delas a fazer 
poses para fotos, a sorrir para 
a câmera, o que tem ajudado 
emocional e psicologicamen-
te a cada uma delas. 

“A Travessia não é só um 
negócio, é uma missão de le-
vantar mulheres, é lindo quan-
do a gente vê mulheres se reer-
guendo emocionalmente por 
meio do turismo. E é isso que 
a gente faz. Para mim, cada 
uma ali é um botão de rosas 
que precisa desabrochar”, afir-
mou Aparecida. 

A sócia revelou que muitas 
dessas viajantes vão carrega-
das de problemas, mas logo 
no início do roteiro, quan-
do é realizado o acolhimento 
no transporte, é pedido para 
que cada uma procure deixar 
os problemas de lado. Sem-
pre de forma muito divertida 
e leve, Aparecida disse que 
“cada mergulho é um flash”. 
Porém, ela disse que já perce-
beu mulheres que são lindas e 
que, mesmo assim, se sentiam 
feias, sem querer tirar fotos. 

Com muito traquejo e gen-
tileza, Aparecida retribui 
a confiança com um elogio, 
“quebrando” a barreira que 
existe da parte de algumas 
mulheres. Ela contou ainda 
que a fotografia acabou sendo 
um instrumento para animar 
as turistas a se soltarem mais e 
aflorarem a autoestima que ha-

via sido perdida. “Sempre digo 
a elas, ‘você não ficou bonita, 
você é bonita’”, revelou. Hoje, 
elas já a chamam para fazer 
a foto e nenhuma delas saem 
sem ser fotografadas.

De acordo com Apareci-
da, a autoestima é trabalha-
da de maneira muito natural, 
elas olham para si mesmas e 
veem o quanto são belas, res-
peitando seus estereótipos. 
Além disso, formam círculo 
de amizades, tanto que algu-
mas delas assistiram aos jogos 
da copa juntas, vão para praia, 
almoçam aos domingos, etc. 
“É uma verdadeira confrater-
nização”, endossou. 

A Travessia Turismo tem 
um outro diferencial: o acolhi-
mento. Essa é uma das etapas 
mais importantes. Sempre que 
aparece uma nova viajante, 
existe a preocupação em pro-
porcionar uma atenção maior 
para que se sinta acolhida de 
forma carinhosa e respeito-
sa, com abraço e sorrisos, o 
que é uma característica da 
Travessia. Além disso, ao en-
trar no ônibus, sempre é feita 
uma oração, por todos, pedin-
do proteção a Deus para que a 
viagem seja incrível. 

Adenise Duarte, 57, asses-
sora administrativa, é uma 
das mulheres que partici-
pa desses percursos propor-
cionados pela Travessia. Ela 
contou que já fez quatro via-
gens pela agência, que encon-
trou, por acaso, na internet. 
Há mais de um ano, Adenise 
tem enfrentado um luto pela 
perda marido, que faleceu du-
rante a pandemia da Covid-19. 

Resgate da autoestima de clientes é uma das metas das sócias

Desde então, tem sido difí-
cil para ela superar tamanha 
dor. Por esse motivo, o filho e 
a nora passaram a morar com 
ela, como forma de proporcio-
nar companhia. 

Além disso, a Travessia Tu-
rismo tem sido uma válvula de 
escape, tendo em vista que tem 
possibilitado interação social 
com pessoas da mesma faixa 
etária. Ela contou que tem sido 
maravilhoso conhecer novos 
lugares e que é sempre muito 
divertido “jogar conversa fora”. 
Com uma turma muito anima-
da, Adenise consegue espai-

recer, esquecer um pouco os 
problemas, resgatar a alegria, 
outrora esquecida. 

Márcia Maria, 40, letróloga, 
conheceu o grupo no ano pas-
sado, durante o período de fes-
tival de inverno. Ela ganhou a 
viagem de uma amiga dos ro-
teiros que a Travessia havia 
preparado. Márcia já viajava 
com outro grupo, mas resolveu 
experimentar essa nova aven-
tura. “Eu me apaixonei”, frisou. 
Para ela, viajar pela Travessia 
é muito mais que uma viagem 
linguística, cultural ou gastro-
nômica, mas trata-se de uma 

viagem com teor de cura. 
Por ser composta só de mu-

lheres, a sensibilidade fica mais 
aguçada, tendo em vista a ca-
pacidade de ouvir histórias que 
sempre mexem com elas, nar-
rou a letróloga. Nessa roda de 
conversa, a empatia se torna 
uma prática entre essas mulhe-
res que compartilham ideias e 
sonhos. Márcia vai além e afir-
ma que a Travessia é uma opor-
tunidade de libertação. “A gen-
te volta diferente dessa viagem, 
mais aberta, mais cheia, com-
pleta e reflexiva. Tenho feito 
grandes amizades com mu-

lheres incríveis que quero tra-
zer para compor a história da 
minha vida”, assegurou.  

As viagens promovidas 
pela Travessia Turismo pos-
suem preços acessíveis que va-
riam de R$ 400 a R$ 800, em 
média, com passagem de ida 
e volta, café da manhã e guia 
turístico incluso. Para as mu-
lheres que também têm inte-
resse de passar por essa expe-
riência, basta entrar em contato 
pelo perfil no Instagram @tra-
vessia_turismo ou pelo telefo-
ne (83) 9.8835-6142 e falar com 
Simone Di Pace.  

O “nicho” descoberto está sempre em alta; nos passeios, muitas mulheres aproveitam para fazer novas amizades

Fotos: Arquivo pessoal
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Um cantor, compo-
sitor e poeta re-
presentado por 
inteiro em sua ex-

pressão artística e metafísica. 
O carioca Sylvio Fraga chega 
pela primeira vez a João Pes-
soa para apresentar seu quar-
to álbum, Robalo Nenhum, que 
ele leva hoje, às 20h, para o 
Recanto da Cevada, com en-
trada gratuita e participação 
especial do paraibano Pedro 
Indio Negro. No show, a te-
mática da natureza e da musi-
calidade das religiões de ma-
triz africana estão unidas de 
forma orgânica para que não 
se esqueça que fazemos to-
dos parte do mundo natural 
como os outros seres sobre a 
Terra. “Sinto as duas coisas 
inextricáveis. Não vejo mui-
to como interseção, são como 
sol e chuva pra planta cres-
cer”, compara o músico para 
o Jornal A União.

Em composições que re-
velam o desejo de louvar e 
aprender com os mistérios 
da natureza, o ponto de vista 
de Sylvio Fraga se desloca em 
suas canções, por vezes, en-
tre a perspectiva de um sujei-
to urbano e em outras ele está 
em plena simbiose com a fau-
na e a flora, de tal forma que 
se transmuta em um gam-
bá, um baobá ou uma gota 
que dana na jangada. “Ora 
sou parte integrante do mis-
tério (jogado na correnteza 
do abismo) ora vejo tudo um 
pouco de fora. Às vezes (mui-
tas vezes?), as duas coisas na 
mesma canção. Admiro as 
sabedorias dos seres ‘irracio-
nais’. Há uma comunhão dos 
mistérios da natureza com os 
mistérios da criação artística 
e da arte”, define ele. 

Sylvio Fraga nasceu no Rio 
de Janeiro, em 1986, é mestre 
em poesia pela Universida-
de de Nova York (EUA) e já 

publicou os livros Entre árvo-
res, Cardume e Quero-quero na 
várzea. Filho do economista 
Armínio Fraga, ex-presiden-
te do Banco Central, chegou 
a se formar em economia na 
PUC-Rio, e é neto de paraiba-
no. “Tocar na Paraíba signifi-
ca muito pra mim, pois meu 
avô era de Mamanguape. 
Será minha primeira vez em 
João Pessoa e ouvi falar mui-
to bem da cidade, que é cultu-
ralmente muito ativa. O Nor-

deste é onde guardo algumas 
de minhas principais influên-
cias como artista: João Cabral, 
Manuel Bandeira, Graciliano 
Ramos, sem falar nos baia-
nos Dorival, Caetano, Gil, en-
tre outros”, afirma Sylvio Fra-
ga, que em João Pessoa estará 
acompanhado pelo carioca 
Bruno Aguilar, no baixo, e 
pelos baianos Marcelo Gal-
ter, no piano, e pelos percus-
sionistas Reinaldo Boaventu-
ra e Luizinho do Jêje.

Foi justamente Luizinho 
do Jêje, huntó do Terreiro do 
Bogum, compositor conjun-
to da faixa ‘Fala do quê’, com 
quem Fraga irmanou sua vi-
são rítmica para perceber mais 
conexões entre a natureza e as 
filosofias presentes em reli-
giões das matrizes africanas. 
“Há uma conexão com a na-
tureza muito mais profunda 
e bonita do que em outras re-
ligiões ocidentais que conheci 
ao longo da vida e que social-

mente sempre estiveram mais 
perto de mim. Uma pena ter 
demorado para conhecer me-
lhor a nossa real história bra-
sileira e as verdadeiras origens 
da música brasileira”, lamenta 
o músico, que em seu álbum 
mais recente sente estar pela 
primeira vez completamente 
representado.

Essa percepção brotou a 
partir da confiança que ele 
teve para gravar voz e vio-
lão juntos, interpretando as 

canções da maneira como 
ele praticou sozinho no iso-
lamento da pandemia. “Para 
a minha música, que é mui-
to coletiva, em que tocamos 
em formação de cardume, faz 
toda diferença”. Quando pas-
sou a acreditar mais no seu 
jeito de tocar e cantar, Fraga 
atingiu um confesso amadu-
recimento das composições, 
dos arranjos do grupo, das 
interações coletivas e das so-
noridades. “É curioso: minha 
maneira própria de fazer a 
arte vai se consolidando den-
tro de mim, ao mesmo tempo 
em que sigo no escuro – ou 
preciso estar no escuro – para 
dar o próximo passo”.

Na sela do sonho
Sylvio Fraga é diretor ar-

tístico da gravadora Rocinan-
te, o selo aposta na singula-
ridade dos anseios estéticos 
de seus criadores. A fábrica 
de LP faz discos que compe-
tem em qualidade com o que 
há de melhor no mercado in-
ternacional, além da excelên-
cia de seu estúdio. Dois traba-
lhos lançados pela gravadora 
foram indicados ao Grammy 
Latino de 2022 (os álbuns de 
João Donato & Jards Macalé, e 
o da pianista Érika Ribeiro). O 
músico chega à capital através 
do projeto ‘Noites Rocinante’, 
que pela primeira vez sai do 
Rio de Janeiro, e tem entre os 
participantes Thiago Amud, 
que divide a composição de 
cinco das 12 faixas do LP Ro-
balo Nenhum, e a cantora Iles-
si. Foi ela quem apresentou 
Pedro Indio Negro a Sylvio 
Fraga, que se impactou com a 
expressividade e o timbre sin-
gular da voz do cantor e com-
positor paraibano.

“Queremos conhecer mais 
de perto e aprender com a 
música feita aí, nos aproximar 
de quem está fazendo música 
nesses estados. Estou muito 
feliz, por exemplo, que Pedro 
Índio Negro topou partici-
par do show, ele é um excep-
cional cantor e compositor. É 
um começo de estreitamento 
de laços entre a Rocinante e a 
Paraíba. Vamos oferecer mú-
sica nova, autoral, sendo fei-
ta no Brasil”, anuncia o músi-
co, que define seus objetivos 
com a gravadora criada com 
inspiração no nome do cavalo 
de Dom Quixote: “Rocinante 
é o cavalinho de um sonha-
dor que anda passo a passo, 
pois não se atravessa um de-
serto a galope”. 

Esse aspecto tão lírico pa-
rece estar igualmente refleti-
do no que se revela a partir 
do nome de seu álbum. “Hoje 
já penso que o Robalo Nenhum 
tem a ver com o ato da pes-
ca sem pegar o peixe como 
parte do processo criativo. 
Também a existência e im-
portância do risco. Não pe-
guei peixe nenhum, mas no 
final há um grupo de can-
ções. Como se eu não conse-
guisse chegar no disco, mas 
o resultado é o disco em si”, 
conclui Sylvio Fraga.

natureza
da música

Show

Em simbiose com a

Hoje, em João Pessoa, cantor, poeta e compositor 
carioca Sylvio Fraga apresenta gratuitamente a 

turnê do seu novo disco, ‘Robalo Nenhum’

No show, Fraga promove a união de forma orgânica entre a temática da natureza e a musicalidade das religiões de matriz africana

Foto: João Atala/Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

“Há uma 
conexão com a 
natureza muito 
mais profunda 
e bonita do 
que em outras 
religiões 
ocidentais 
que conheci 
ao longo da 
vida e que 
socialmente 
sempre 
estiveram mais 
perto de mim.

Sylvio Fraga
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Cultura

Colunista colaborador

No mês de janeiro de 2011, eu escrevi 
aqui uma crônica intitulada Solidão 
moderna, em que relatava o recebimento 

de um e-mail da amiga e professora Maria do 
Livramento Bezerra, do curso de Direito, cujo título 
era: O tempo passou e me formei em solidão, 
autoria do professor José Antônio Oliveira de 
Resende. O texto falava do tempo em que ainda 
se faziam visitas e que ninguém avisava nada. O 
costume era chegar, de repente, nas casas de um 
e de outro, e os donos destas recebiam alegres 
a visita. Realmente, e isso era uma realidade 
na cidade onde nasci (Pedra Lavrada) e nas 
comarcas onde trabalhei como Promotor de Justiça 
(Bonito de Santa Fé, Itaporanga, Malta, Teixeira e 
Patos). Entretanto, esta última já era considerada 
uma “cidade grande”.

E perguntava: nos dias de hoje alguém visita 
alguém? Só se houver interesse, unilateral ou 
recíproco. Hoje a comunicação é feita por telefone, 
e-mail, Twitter, Facebook, iPad, iPhone... Pessoas 
que moram no mesmo prédio não se conhecem 
ou passam meses sem se encontrar. Realmente, 
o autor do texto citado tinha razão quando dizia 
que “o tempo passou e as pessoas se formaram 
em solidão”. A maioria delas tem medo de se 
visitarem. Aliás, hoje as pessoas têm até receio de 
ligar ou atender ao telefone. As comunicações se 
realizam através de mensagens. Pois é: estudos 
médicos concluíram: “Solidão e isolamento social 
aumentam risco de infarto e AVC”.

Segundo a Associação Americana de 
Cardiologia, rede de relacionamentos frágil 
também piora o prognóstico de quem já passou 
por emergências. A solidão e o isolamento social 
aumentam os riscos de ataque cardíaco e de AVC 
(acidente vascular cerebral), além de reduzirem 
o prognóstico e elevarem as chances de morte 
por essas emergências. Entre as pesquisas 
citadas no posicionamento, destaca-se um 
estudo da Universidade de York, no Reino Unido, 
que constatou um aumento de 32% no risco de 
derrame e de 29% no desenvolvimento de doença 
arterial coronariana entre aquelas pessoas com 
conexões sociais insuficientes.

Ter pouco contato frequente com outras 
pessoas (isolamento social) ou ter uma percepção 
de isolamento (solidão) afeta medidores 
comportamentais, psicológicos e fisiológicos, 

os quais, por sua vez, 
podem repercutir na 
saúde cardíaca e cerebral. 
Outros aspectos como 
ausência de dieta, 
consumo de álcool, 
tabagismo, falta de sono 
e de atividade física estão 
entre aqueles que podem 
ser alterados e levar a 
consequências mais 
graves. A pessoa que se 
sente sozinha, geralmente, 
é mais introvertida e tem 
maior dificuldade de 
interagir com os outros. 
Isso limita, com o passar 
da sua vida, o estímulo 
cognitivo, importante 
para evitar e retardar o 

desenvolvimento de algumas demências e perda 
cognitiva. Veja-se o exemplo da grande incidência 
do Alzheimer nos dias de hoje!

Hoje, quando observo shoppings cheios 
ou cafés entupidos de gente, fico a observar 
as fisionomias desses frequentadores e, em 
quase nenhum deles, enxergo um sorriso ou 
uma reação de tranquilidade. É a já famosa 
“solidão cibernética”. As pessoas brincam de se 
comunicar, trancam-se em salas, quartos ou lan 
houses, mas, na verdade, estão a se comunicar 
consigo próprias. Começa com os jovens que 
se isolam do mundo e passam horas à frente 
de um computador ou Smartphone, a exprimir 
sinais ininteligíveis em linguagem cifrada. Essa 
comunicação instantânea, sem contar com os 
desvios de personalidade verificados na busca 
desenfreada pelo sexo fácil e pelas formas mais 
variadas de aberrações humanas, engana, tortura 
e pode levar à loucura.

Na modernidade, mesmo estando em 
lugares públicos lotados, com milhares de 
pessoas dançando ao som estridente de um 
“comandante”, podemos observar que a maioria 
das pessoas aparenta um ar de infelicidade, de 
desgosto, de apreensão. É a solidão do mundo 
da comunicação eletrônica, que torna as pessoas 
mais parecidas com robôs.

Fernando 
  Vasconcelos

Solidão e
isolamento

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Um golpe anunciado
Os muitos computadores 

que foram destruídos, podem 
ser compradas. As vidraças po-
dem ser substituídas. O que fica 
tatuado na história é a marca da 
brutalidade protofascista e a he-
rança integralista infiltrada no 
estado brasileiro.

(Lau Siqueira, Devolvam A 
Bailarina, em Crônicas Cariocas).

E por que será que governos 
autoritários sempre atacam a cul-
tura de um país? Pois cultura é li-
berdade, é respeito à pluralidade 
de cultos, de ideias, de ancestrali-
dades, de histórias, de formas. E 
governos fascistas detestam artis-
tas pois abominam e temem o que 
consideram ser o perigo da liber-
dade e do arbítrio.

(Lilia Schwarcz) 

Muita gente. Quebra-quebra. 
Gritos. Cavalos. Apitos. Gás de pi-
menta. Polícia. Portas abertas. In-
vasão. Desrespeito. Depredação. 
Vidros e estilhaços. Pouca polícia. 
Conivência. Ibanês Rocha, Ander-
son Torres. Minuta. Golpe. “Não 
tem Dubai, não tem Paris, não tem 
viagem que eu tenha feito na vida 
que seja melhor que esse dia”.

(Aline Magalhães, invaso-
ra, no topo do Congresso)

Dia 8 de janeiro. A Praça 
dos Três Poderes invadida. A 
cena, milhares de formigui-
nhas verde e amarelas. Os pa-
lácios destruídos. Vozes e gri-
tos. Bandeiras flamulando. 
Quebra-quebra. Palavras de 

ordem de tomada de poder. 
Palavras de baixo calão. Obras 
de arte depedradas. Di Caval-
canti esfaqueada, que tristeza! 
Esculturas, tapetes ensopa-
dos. Móveis quebrados. Uma 
poltrona e um símbolo jaziam 
ao relento. Mulheres ensande-
cidas. Homens raivosos. Um 
homem fazia cocô num bu-
reau qualquer. Não, um bu-
reau especial. Cacos de vidro 
por toda parte. Em casa, num 
domingo com mormaço à tar-
de, assisto estupefada à TV. In-
credulidade é a palavra.

Antes, já tínhamos visto 
a visita guiada da primeira 
dama, Janja da Silva, sobre as 
condições do Palácio que re-
cebera do Governo anterior. 
Como pode um presiden-
te morar daquele jeito? Sem 
cama, sem sofá, sem um pin-
go de aconchego que qualquer 
pessoa, rica ou pobre, autori-
dade ou anônima, dá ao seu 
lugar de morada. Mesas que-
bradas, infiltrações, e tudo le-
vado da breca. Que vergonha 
entregar um palácio naque-
las condições, da autoridade 
maior de um país, ao seu su-
cessor. Mas, o que esperar de 
alguém que fugiu do país na 
véspera da posse, com o pre-
juízo de milhões dos cartões 
corporativos no bolso?

Aqui na cidade, o alvoroço 
também aconteceu. Uma ban-
deira que tremulou nas cal-
çadas dos quartéis. Quartéis 
esses que, com os seus vânda-

los acampados, expressavam 
o sentimento negacionista, e 
que, de certa forma, foi o em-
brião de efeito dominó, para 
a tragédia na praça dos três 
poderes. Direito a se expres-
sar? Todos temos, mas estáva-
mos em guerra, e numa guer-
ra que ainda guarda as suas 
trincheiras na calada da noi-
te, não, não podemos apoiar 
golpistas quando somos de-
mocratas e lutamos pelo esta-
do democrático de direito. A 
nossa bandeira agora tremu-
la nos palácios, para designar 
paz e novos tempos. Legíti-
mos. Eleitos. E quem perdeu, 
roubou, e se afundou nas fake 
news, que sejam punidos.

Tudo isso depois daque-
la posse linda e tranquila que 
assistimos emocionados, com 
a sociedade brasileira, ali re-
presentada pela sua diversi-
dade, a entregar a faixa presi-
dencial, a Luís Inácio Lula da 
Silva. Depois, mais emoção ao 
assistir Anielle Franco, irmã de 
Marielle, esta assassinada pe-
los poderosos e até agora sem 
punição aos culpados, tomar 
posse de tranças e vestida a ca-
ráter, ao Ministério da Igual-
dade Racial. E Sonia Guajaja-
ra entoar o Hino Nacional na 
sua língua primeira, ao tomar 
posse do Ministério dos Povos 
Indígenas. O palácio se fez fes-
ta, danças, apitos, e celebrações 
dignas de uma “Ordem e Pro-
gresso” que aos poucos, sim, 
vamos recuperar.

Mas o homem da política 
federal, que também fugiu, foi 
pego no flagra com uma mi-
nuta de planejamento do gol-
pe. Chegou preso dos Esta-
dos Unidos. Aos poucos, ou 
aos muitos, a verdade, tão pro-
clamada nos slogans de 2018, 
vai aparecendo. E a família e 
Deus? Ah, essa parte foi jun-
to com o palácio abandonado 
e depredado. E até o homem 
de verde das lojas, com aquele 
aspecto de ET da hipocrisia, já 
virou a casaca. Os ratos aban-
donando o navio.

Mas bonito mesmo foi 
ver o restauro. Lula e os ou-
tros poderes da democracia 
agredidos, se darem as mãos 
e atravessarem os espaços va-
zios que por acaso pensassem 
estarem vazios de verdade. 
Não estão. Ocupadíssimos. 
Com a ordem e civilidade e 
democracia.

Bom mesmo foi ver o café 
da manhã do senhor presiden-
te Lula da Silva com a impren-
sa (coisa há muito cancelada), 
e principalmente, os agradeci-
mentos ao pessoal da limpeza 
que sem trégua, trouxe às cla-
ras e à ordem, os chãos, jane-
las, e tetos, apedrejados por 
quem não aguenta ser contra-
riado pela lei. Essa multidão 
de funcionários do palácio, es-
ses sim, tiveram a presença e a 
fala do nosso presidente. Ho-
menagem justa e feita pelos 
grandes homens.

Ao Brasil do futuro!

Spielberg em auto-homenagem
No documentário Spielberg, da HBO 

(portanto, disponível no HBO Max), o 
diretor Steven Spielberg admite que o 
filme E.T. - O Extraterrestre tem muito 
de sua própria vida, de ter crescido em 
um lar sem a presença de um dos pais, 
haja visto que estavam separados. “Mi-
nha ideia inicial para esse filme seria 
sobre como um divórcio afeta a infân-
cia e como traumatiza a criança. Então 
o tema central do enredo seria: como 
preencher o coração de uma criança so-
litária”, conta o diretor no filme.

Mais cedo, nesse mesmo documentá-
rio, ele também confidencia que ao con-
ceber Encurralado, marco inicial de sua 
carreira, tinha em mente que o misterio-
so caminhão que persegue um carro de 
passeio em uma estrada seria uma metá-
fora para o bullying que sofreu na juven-
tude, por ser nerd, por ser judeu, e apa-
nhar dos grandalhões.

Olhando em retrospecto, boa parte 
dos mais de 30 filmes que dirigiu para o 
cinema (sem contar as numerosas pro-
duções que bancou e roteiros que escre-
veu, como Poltergeist - O Fenômeno e Os 
Goonies) têm muito da vida pessoal do 
cineasta, espalhada em famílias disfun-
cionais ou em crianças em busca de ali-
mentar algum vazio existencial. Tudo 
refletindo o Spielberg de antes da car-
reira cinematográfica, o que aconteceu 
ainda muito jovem (aos 20 anos já esta-
va dirigindo estrelas do quilate de Joan 
Crawford em produções para TV).

Portanto, quem acompanha os mais 
de 50 anos de carreira do diretor de Tu-
barão, Caçadores da Arca Perdida, A Lista de 
Schindler e tantas outras obras-primas do 
cinema contemporâneo (a maioria, entre-
tenimento de primeira grandeza), gosta 
ainda mais de Os Fabelmans, novo filme 
do cineasta, que está em cartaz nos cine-
mas e vem amealhando prêmios e indi-
cações, despontando como um dos fortes 
concorrentes ao Oscar deste ano.

Os Fabelmans narra a história de uma 
família: pai, mãe e quatro filhos, um me-
nino e três meninas. O filme abre com o 
filho mais velho, Sammy, ainda criança, 
indo pela primeira vez ao cinema. Na por-
ta do lugar, os pais dizem o que o garoto 
irá encontrar naquela sala escura.

A partir daí, Sammy vai se apaixo-
nar pela Sétima Arte, imortalizando mo-

mentos de sua própria vida doméstica 
com uma câmera que ganhou de presen-
te, mas também criando seus próprios 
filmes, superando os poucos recursos 
técnicos com criatividade (como colo-
car um calço na areia para que, quando 
seus “atores” pisassem no chão, causas-
se o efeito de ter levado um tiro em um 
faroeste, por exemplo) e amadurecendo 
seu talento artístico, ao mesmo tempo em 
que amadurece enquanto pessoa.

O filme segue com as mudanças da fa-
mília em função do pai (vivido por Paul 
Dano), um às da tecnologia que vai sen-
do cortejado por empresas cada vez maio-
res e acaba indo morar na Califórnia, para 
trabalhar na IBM. Nesse percurso, que 
também passa pelo Arizona, onde Spiel-
berg morou boa parte da adolescência, 
há os sabores e dissabores do ambien-
te familiar, muitos dos quais tirados da 
própria experiência do diretor, inclusive 
uma desagradável surpresa que é revela-
da ao filho mais velhos a partir dos nega-
tivos de um rolo em Super-8.

Não se trata de uma cinebiografia do 
cineasta, no entanto, mas de um drama 
ficcional em que a memória de Spielberg 
está presente o tempo inteiro, até mesmo 
na reconstituição de seus filmes caseiros. 
Os sustos que dava nas irmãs, as brinca-
deiras da mãe (papel de Michelle Wil-
liams), como subir em uma árvore ou tra-
zer um macaco para casa (“Spielberg nos 
disse: Em uma casa normal, os filhos que-
rem trazer um macaco e a mãe é quem diz: 
isso é uma loucura”, lembra Leah Adler, a 
mãe verdadeira do cineasta, no documen-
tário), as ausências de um pai workaholic, o 

bullying… está tudo no filme, creditado a 
um fictício Sammy e sua família.

A sensação é que Steven Spielberg 
quis fazer uma bela homenagem a ele 
próprio, e conseguiu! Sem ser cabotino 
ou presunçoso, ele injeta sensibilidade ao 
transmitir ao espectador sua paixão pelo 
cinema, através de sua própria persona, 
emprestada ao personagem principal. 
Porém, talvez exagere no melodrama.

O filme tem sequências sublimes 
(como quando a mãe dança sob as luzes 
de um carro em um acampamento de fa-
mília), com movimentos de câmera que 
Spielberg vem praticando desde seu se-
gundo longa, Louca Escapada, produzin-
do, assim, um filme único, inimitável em 
seu enredo, mas também em sua essên-
cia. E equilibra, muito bem, as angústias 
de um adolescente com o desabrochar de 
um cineasta.

O filme – sem pretender dar spoiler – 
termina com uma das lendas mais difun-
didas a respeito do diretor. Na sequên-
cia, Sammy vai ao encontro do lendário 
John Ford (vivido pelo diretor cult David 
Lynch), ídolo confesso de Spielberg e ci-
tado diversas vezes ao longo do enredo, 
através de filmes e pôsteres.

E lá está a lição de enquadramento que 
Spielberg supostamente recebeu do di-
retor de As Vinhas da Ira e Rastros de Ódio. 
Nos instantes finais, o jovem Sammy vai 
andando pelo estúdio de cinema, é quan-
do ocorre uma mudança brusca na câme-
ra. Uma prova de que Spielberg realmente 
aprendeu a lição, e deixa para a posterida-
de um cinema inteligente, criativo e, aci-
ma de tudo, sensível. 

Foto: Merie Wallace-Universal/Divulgação

‘Os Fabelmans’: ficção em que a memória de Spielberg está presente o tempo todo
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A solidão e o 
isolamento social 
aumentam os 
riscos de ataque 
cardíaco e AVC, 
além de reduzirem 
o prognóstico 
e elevarem as 
chances de 
morte por essas 
emergências
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A juventude possui virtudes que as outras 
idades não conhecem. 

(Pedro Américo) 

O livro Pedro Américo e o espelho do tempo 
(Editora Plural, 2022), de Bruno Gaudêncio, 
ilustrado por Lelo Alves, ganhou o Prêmio de 
Incentivo à Produção Literária 200 Anos de 
Independência do Brasil. É uma obra destinada 
aos jovens e, certamente, irá agradar esse público 
que gosta de livros de suspense, de mistérios, de 
surpresas, todos esses elementos estão presentes 
nessa interessante narrativa que, segundo Thélio 
Farias, mescla “História. Arte. Aventura. Viagem no 
tempo. Ficção científica.”

Bruno Gaudêncio é mais um paraibano que se 
destaca no cenário das letras. É escritor, historiador 
e professor. Natural de Campina Grande, doutor 
em História pela USP, é autor de livros de poemas, 
contos, ensaios, romances e roteiros biográficos. 
Este é seu segundo livro sobre o pintor Pedro 
Américo, antes escreveu Pedro Américo em 
quadrinhos (Editora Patmos, 2015). 

Vamos mergulhar no tempo e acompanhar as 
aventuras de Pedro Américo no passado (1888), 
época real vivenciada pelo pintor, no centenário 
da Independência do Brasil (1922) – no futuro em 
relação ao passado de sua época – e 200 anos 
da Independência (2022), presente. O cerne da 
história é o processo criativo do famoso painel – 
Independência ou Morte (ou O Grito do Ipiranga) 
e a presença de um objeto mágico – O Místico, 
um espelho criado por um amigo do pintor, o 
alemão Karl Vermer. Esse objeto tinha poderes 
sobrenaturais. 

A narrativa começa em Florença, em 1885, 
onde morava o pintor Pedro Américo. Seu ateliê 
ficava na Via di Mezzo, região central da cidade. 
Amigo e protegido do imperador Pedro 2°, recebeu 
a incumbência de retratar em tela o famoso grito 
do Ipiranga. O trabalho exigiu viagens, pesquisas, 
correspondências. Foi dado o prazo de três anos 
para a execução e conclusão da obra. A intenção 
era que o grandioso painel ficasse exposto no 
Palácio do Ipiranga, na cidade de São Paulo. 
Depois de pronto, chegou a seu destino, mas 
ficou durante certo tempo nas dependências da 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em 
São Paulo, estendida, provisoriamente, em uma das 
salas aguardando o término das obras do Palácio 
Ipiranga. Só, após, a conclusão do palácio, o painel 
foi transferido para seu devido lugar. 

No livro Pedro Américo e o espelho do tempo, 
Bruno Gaudêncio faz uma viagem imaginária e 
relata o encontro fictício entre o pintor paraibano 
e o alemão Karl Vermer, criador do espelho 
mágico, que permitia a quem nele se mirasse 
navegar no passado, presente e até no futuro. 
Era ideal para um mergulho no tempo e conferir 
detalhes do célebre grito proferido por D. Pedro 1°: 
“Independência ou Morte!”. 

No afã de saber detalhes da Independência do 
Brasil, Pedro Américo resolveu usar o experimento 
do amigo para tirar certas dúvidas sobre o trabalho 
que estava executando, como a paisagem rural 
à margem do riacho Ipiranga, vestimentas das 
pessoas que acompanhavam D. Pedro 1°, tudo era 
objeto de estudo, pesquisas, precisava ser fiel à 
época retratada. 

A história é narrada em 3ª pessoa por um 
narrador onisciente que conduz o leitor pelas teias 
do imaginário. O texto é rico em diálogos entre 
Pedro Américo e sua mulher, Carlota, entre o pintor 
paraibano e o alemão Karl Vermer. Embora Karl 
Vermer seja um personagem fictício, é bom lembrar 
o nome do pintor holandês Johannes Vermer, século 
17, autor de obras célebres da pintura, entre elas 
A Leiteira e A menina com brinco de pérola. Karl 
Vermer era também pintor e a escolha deste nome 
não foi em vão.

O ilustrador Lelo Alves entrou na história e 
apresentou personagens com olhares que denotam 
espanto, admiração. Até na capa, de forma bem 
diminuta, Pedro Américo aparece com olhos de 
espanto. Por se tratar de uma história cheia de 
mistérios de fantasia, de algo inusitado, o ilustrador 
procurou transmitir a mesma sensação aos leitores 
através da representação dos personagens. 

Não vou me estender mais para não tirar a 
curiosidade do(a) leitor(a). Dei algumas dicas 
para despertar o interesse de quem gosta de ler, 
há muita coisa guardada nas páginas desse 
interessante livro. Como bom historiador, Bruno 
Gaudêncio pesquisou fatos reais da História do 
Brasil, mesclou História com ficção e escreveu um 
texto criativo e de leitura agradável.

Pedro Américo: 
mergulho no tempo 

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

A Escola de Dança do Teatro Santa 
Roza, inicia hoje o período de matrícu-
las das novas turmas para o primeiro se-
mestre de 2023. Apenas no primeiro dia, a 
partir das 15h, será cobrado valor promo-
cional de R$ 70 pela matrícula. No mes-
mo dia, a partir das 16h acontecem apre-
sentações com alunas para que o público 
possa conhecer o teatro e a escola.

Nos outros dias, o horário de aten-
dimento da secretaria é das 9h às 11h e 
das 15h às 17h. Na matrícula será cobra-
da uma taxa de R$ 120, que é o valor da 
mensalidade. Alunos de escola pública 
podem dar entrada no pedido de bolsa 
parcial ou integral no ato da inscrição. 
Eles deverão apresentar cópia da certi-
dão de nascimento, caso menor de idade; 
RG e duas fotografias 3x4. Para alunos da 
rede pública de ensino é necessário apre-
sentar declaração comprobatória de vín-
culo estudantil.

As modalidades são: balé clássico 
(infantil, juvenil e adulto) para nível ini-
ciante, intermediário e avançado, bem 
como, dança contemporânea, flamenca 
e danças orientais árabes, para inician-
tes e intermediários.

As turmas e horários estão dispo-
níveis no site da funesc (funesc.pb.gov.
br) bem como no perfil do instagram (@ 
theatrosantaroza). As aulas têm início 
no dia 1° de fevereiro. 

Estão abertas vagas para balé, danças orientais, contemporânea e flamenca

Santa Roza inscreve turmas 
de danças em vários estilos

Matrículas

Da Redação
Foto: Bruno Oliveira/Divulgação

Haverá balé clássico para todas as idades

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

ESQUEMA DE RISCO: OPERAÇÃO FOR-
TUNE (Operation Fortune: Ruse de Guerre. EUA, 
China. Dir: Guy Ritchie. Ação. 14 anos). Superes-
pião Orson Fortune (Jason Statham) deve encon-
trar e parar a venda de uma nova tecnologia de 
armas usada pelo mediador de armas bilionário 
Greg Simmonds (Hugh Grant). Relutantemen-
te, Fortune tem de se juntar aos melhor operati-
vos do mundo (Audrey Plaza, Cary Elwes, Bug-
zy Malone), conseguindo recrutar ainda Danny 
Francesco (Josh Hartnett), a maior estrela de ci-
nema de Hollywood, para os ajudar na missão 
internacional de salvar o mundo. CENTERPLEX 
MAG 3 (leg.): 14h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 
(leg.): 20h45 (exceto sex. e sáb.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8 (dub.): 19h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub.): 15h30 - 20h45.

OS FABELMANS (The Fabelmans. EUA. Dir: 
Steven Spielberg. Drama. 12 anos). O jovem 
Sammy Fabelman crescendo no Arizona pós-Se-
gunda Guerra Mundial, se apaixona por filmes 
depois que seus pais o levam para ver “O Maior 
Espetáculo da Terra”. Armado com uma câmera, 
Sammy começa a fazer seus próprios filmes em 
casa, para o deleite de sua mãe solidária. Porém, 
quando o jovem descobre um segredo de família 
devastador, ele decide explorar como o poder dos 
filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre os ou-
tros – e sobre nós mesmos. CENTERPLEX MAG 4: 
17h15 (dub.) - 20h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 14h30 - 17h45 - 21h.

I WANNA DANCE WITh SOMEBODy – A 
hISTóRIA DE WhITNEy hOUSTON (Whitney 
Houston: I Wanna Dance with Somebody. EUA. 
Dir: Kasi Lemmons. Biografia. 16 anos). A histó-
ria de uma das cantoras de R&B mais famosa do 
mundo. A trajetória de Whitney Houston (Naomi 
Ackie) desde sua jornada para sair da escuridão 
até o estrelato mundial. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 13h (dub.) - 16h (leg.) - 19h (dub.) - 22h10 
(leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

NAS ONDAS DA FÉ (Brasil. Dir: Felipe Joffily. 
Comédia. 12 anos). Hickson (Marcelo Adnet) é 
um técnico de informática e locutor de telemen-
sagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha 
em ser radialista. Sua mulher (Letícia Lima) de-
cide dar um empurrãozinho e fala para ir ao cul-
to do apóstolo Adriano (Thelmo Fernandes), que 
lhe oferece um emprego como locutor na rádio 
evangélica “Nas Ondas da Fé”. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4: 16h30 - 18h30 - 20h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 15h - 17h15 - 19h15 - 21h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2: 18h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 5: 
21h; CINE SERCLA PARTAGE 1: 21h; CINE SER-
CLA PARTAGE 4: 18h40.

OLhOS FAMINTOS: RENASCIMENTO (Jee-
pers Creepers Reborn. EUA. Dir: Timo Vuorenso-
la. Terror. 16 anos). Um casal vai para um festi-
val de horror onde ela começa a ter premonições 
inexplicáveis, que acredita ser algo sobrenatural 
invocado de 23 em 23 anos. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 16h45.

PRÉ-ESTREIA

ALERTA MÁXIMO (Plane. EUA. Dir: Jean-
François Richet. Ação. 14 anos). Um piloto (Ge-
rard Butler) salva seus passageiros de um relâm-
pago fazendo um pouso arriscado em uma ilha 
devastada pela guerra – e descobre que sobrevi-
ver ao pouso era apenas o começo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 20h45 (sex. e sáb.).

CONTINUAÇÃO

AvATAR - O CAMINhO DA ÁgUA (Ava-
tar: The Way of Water. EUA. Dir: James Came-
ron. Ficção Científica. 12 anos). Após 10 anos 
da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi 
e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) 
vive pacificamente com sua família e sua tri-
bo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e es-
tão com problemas conjugais. No entanto, eles 
devem explorar as regiões de Pandora, indo 
para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi 
da região, quando uma antiga ameaça res-
surge. CENTERPLEX MAG 1 (dub., 3D): 20h30; 
CENTERPLEX MAG 3 (3D): 17h15 (dub.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 15h 
- 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h 
(dub.) - 18h (dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg., 3D): 13h30 - 17h30 - 21h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 14h15- 
18h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 
16h15 - 20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h30 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 
3D): 16h30 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub., 3D): 16h30 - 20h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3: 15h30 - 19h.

gATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO 
(Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: Tom 
Wheeler. Animação. Livre). O Gato de Botas 
descobre que sua paixão pela aventura cobrou 
seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo 
e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele 
queimou oito de suas nove vidas. Com ape-
nas a restante, ele precisa encontrar a mítica 
Estrela dos Desejos, capaz de restaurar suas 
vidas. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 15h; CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 14h - 16h15 - 18h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h15 - 15h45 - 
18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h45 - 
17h15 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
13h45 - 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 14h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 13h30 - 16h (exceto seg. e ter.) - 19h30 
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 14h - 16h30 - 18h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h - 17h - 19h.

TERRIFIER 2 (EUA. Dir: Damien Leone. 
Terror. 18 anos). Acordando no necrotério 
após seu massacre na noite de Halloween do 
ano passado, Art the Clown (David Howard 
Thornton) está de volta no tempo para o Dia 
da Reforma. Desta vez, ele está de olho na jo-
vem Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão mais 
novo, Jonathan (Elliott Fullam). Porque é Hal-
loween mais uma vez e a sede de assassina-
to do sinistro malabarista deve ser satisfeita.  

A fantasia caseira de Halloween de Sienna 
e sua trágica história familiar têm uma cone-
xão misteriosa com os assassinatos que o ho-
mem de pesadelo com a fantasia de palhaço 
cometerá novamente naquela noite. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h45.

CINE BANgÜÊ (JP) - JANEIRO

A BARQUEIRA (Argentina e Brasil. Dir: Sa-
brina Blanco. Drama. 12 anos). Uma adolescente 
temperamental sonha em se tornar uma barquei-
ra, trabalho quase extinto realizado por homens. 
CINE BANGÜÊ: 19/1 - 20h30; 24/1 - 18h30.

BREvE hISTóRIA DO PLANETA vERDE 
(Brasil e Argentina. Dir: Santiago Loza. Dra-
ma. 12 anos). Mulher trans (Romina Escobar) 
descobre que a sua recém-falecida avó pas-
sou os últimos anos na companhia de um pe-
queno alienígena roxo. CINE BANGÜÊ: 21/1 - 
18h; 30/1 - 20h30.

CLARICE LISPECTOR - A DESCOBERTA 
DO MUNDO (Brasil. Dir: Taciana Oliveira. Docu-
mentário. 10 anos). Ensaio documental criado a 
partir de depoimentos de amigos e familiares da 
escritora. CINE BANGÜÊ: 22/1 - 18h; 28/1 - 18h.

ENCONTROS (Inteurodeoksyeon. Coreia 
do Sul. Dir: Hong Sang-soo. Drama. 14 anos). 
Os encontros, desencontros e percalços senti-
mentais de um jovem que vai da Coreia do Sul 
a Berlim para visitar o pai, a mãe e a namorada. 
CINE BANGÜÊ: 19/1 - 18h30; 25/1 - 18h30; 29/1 - 
18h; 31/1 - 20h30.

KEvIN (Brasil e Ugana. Dir: Jana Oliveira. 
Drama. 10 anos). Joana é uma cineasta brasilei-
ra e, pela primeira vez vai vistar sua amiga Kevin, 
em Uganda. Chegando lá, ela começa a gravar 
as conversas íntimas e peculiares das duas. CINE 
BANGÜÊ: 17/1 - 20h30; 23/1 - 18h30.

A MÃE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. Dra-
ma. 14 anos). Busca de uma migrante nordesti-
na (Marcélia Cartaxo) pelo filho, supostamente 
assassinado por policiais militares durante uma 
ação na vila onde mora. CINE BANGÜÊ: 17/1 - 
18h30; 23/1 - 20h30; 26/1 - 19h; 30/1 - 18h30.

PALOMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. Dra-
ma. 16 anos). Mulher trans que está decidida a 
realizar seu maior sonho: um casamento tradicio-
nal, na igreja. CINE BANGÜÊ: 18/1 - 18h30; 25/1 - 
20h30; 31/1 - 18h30.

PARADISE (Itália e Eslovênia. Dir: Davide 
Del Degan. Drama e Comédia. 14 anos). Depois 
de testemunhar um assassinato cometido pela 
máfia na Itália, jovem (Vincenzo Nemolato) en-
tra para o programa de proteção a testemunhas. 
CINE BANGÜÊ: 24/1 - 20h30.

PEQUENOS gUERREIROS (Brasil. Dir: 
Bárbara Cariry. Infantil. Livre). Três crianças 
fazem uma viagem do litoral até a cidade de 
Barbalha (CE), no Sertão brasileiro, onde vão 
pagar uma promessa na Festa do Pau da Ban-
deira. CINE BANGÜÊ: 21/1 - 16h; 22/1 - 16h; 
28/1 - 16h; 29/1 - 16h.

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Funesc
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Em Lucena, evento audiovisual promove ações de cultura, cidadania e preservação ambiental no Litoral Norte

Festival Pé na Areia começa hoje
Cinema

Da Redação

Exibições de produções au-
diovisuais, ações de cultura, 
educação, cidadania e preser-
vação ambiental. Começa hoje, 
em Lucena, no Litoral Norte da 
Grande João Pessoa, o Festival 
Pé na Areia – Cinema e Meio 
Ambiente, evento gratuito que 
vai até a próxima segunda-feira 
(dia 23) e representa o Brasil na 
4ª Noite das Ideais, iniciativa da 
Embaixada Francesa e do Insti-
tuto Francês.

O evento surgiu como uma 
ação para promover cultura au-
diovisual e preservação do meio 
ambiente nas praias de Lucena, 
com foco na educação, na iden-
tidade regional e na sustentabi-
lidade. “A ideia do projeto par-
tiu de uma vivência pessoal nas 
praias de Lucena e da vontade de 
promover algo cultural no muni-
cípio”, explicou Cristhine Lucena, 
coordenadora do Pé na Areia. “A 
questão do meio ambiente está 
relacionada a uma preocupação 
com o lixo nas praias, então, jun-
tamos a arte com a ideia de pre-
servação do meio ambiente. Pen-
samos que se alguma coisa está 
incomodando, vamos tentar fa-
zer algo para melhorar”, comple-
mentou ela, que também é sócia 
da produtora Rendeira Filmes, 
que realiza o Festival.

Na edição, haverá exibição de 
filmes, realização de uma ofici-
na de serigrafia para alunos da 
rede municipal de ensino (que 
começa hoje, às 9h, no ateliê de 
Dyógenes Chaves), roda de con-
versa e um mutirão de limpeza 
na Praia de Lucena, em parceria 
com a Sudema e o projeto ‘Ma-
res Sem Plástico’. Além disso, a 
Rendeira Filmes e a Uloth Pro-
ductions produziram dois do-
cumentários de curta duração 
com pessoas de Lucena que con-
tribuem para a sustentabilidade 
do meio ambiente no local. Os ví-
deos Pé na Areia - Gerações serão 
exibidos nos dias de sessão de ci-
nema na praça.

A abertura oficial acontecerá 
na próxima quinta-feira (dia 19), 
a partir das 18h30, na Praça Prin-
cipal de Lucena. Representando a 
Noite das ideias dentro do Festi-
val Pé na Areia, haverá uma roda 
de conversa com a temática “Tem 
mais plástico do que peixe”’. Para 

esse bate-papo, o evento trará 
as pesquisadoras Anne Justino, 
da UFRPE e representante do 
LMI Tapioca; Cláudia Cunha, da 
UFPB; e a secretária de meio am-
biente de Lucena, Carla Marcon, 
para discutir a contaminação dos 
mares e rios pelos resíduos sóli-
dos. Após a roda de conversa, ha-
verá a exibição de curtas-metra-
gens de língua francesa.

A proposta do Pé na Areia 
foi a vencedora do 4º Edital Noi-
te das Ideias, lançado pela Em-
baixada da França no Brasil e 
Instituto Francês em 2022. Ten-
do como objetivo promover re-
flexão sobre temas contempo-
râneos envolvendo arte, ciência 
e sociedade civil, a iniciativa de 
fomento busca contemplar pro-
jetos que dialoguem com essa 
premissa. “Uma amiga professo-
ra de francês enviou pra gente a 
divulgação do edital, cujo tema 
internacional é ‘Mais?’. A par-
tir daí, nós pensamos na socie-
dade que está sempre sendo le-
vada pelo ‘mais consumo’, ‘mais 
trabalho’, ‘mais estresse’ e o pro-
jeto traz a ideia contrária: ‘mais 
natureza’, ‘mais consumo cons-
ciente’, ‘mais pé na areia’, ‘mais 
momentos desconectados’”, de-
talha Cristhine Lucena.

Numa programação paralela, 
realizada na Aliança Francesa de 
João Pessoa, serão exibidos os ví-
deos Pé na Areia - Gerações e um 
longa-metragem francês com te-
mática relacionada à preservação 
dos mares. A curadoria das obras 
foi feita pelo pesquisador e críti-
co de cinema André Dib.

A programação completa, 
com horários, dias e locais, po-
dem ser acessadas na bio do per-
fil oficial do evento no Instagram 
(@penareiafestivalpb).

“O legado que ele deixa é 
o da solidariedade. Chico Li-
berato era muito solidário e 
eu acho essa uma das maio-
res qualidades de um artista, 
através da qual expressava a 
alma da cultura”, disse o ar-
tista Raul Córdula, referindo-
se ao artista plástico e cineas-
ta baiano Chico Liberato, que 
morreu recentemente, aos 87 
anos de idade, na última quin-
ta-feira (dia 5).

“Além de grande artista, 
foi uma das pessoas mais ins-
tigantes, do ponto de vista es-
piritual que eu conheci. Era 
de um espírito muito eleva-
do, quase místico, e que sem-
pre se conduziu como um ar-
tista do seu tempo e, pela sua 
obra, contribuiu para a arte 

brasileira e, especialmente, 
a da Bahia, por suas ações à 
frente de instituições de arte, 
e que vai ficar perene”, afir-
mou Chico Pereira.

Outro que também lamen-
tou a perda foi Dyógenes Cha-
ves. “Me espantei com a idade 
de Chico Liberato, pois achava 
que era mais novo. Mas ele era 
muito bem conservado, adep-
to de hábitos como alimenta-
ção natural e vegana, e, pela 
sua idade, ele foi pioneiro de 
muitas coisas e, fatalmente, co-
nheceu Caribé, Dorival Caym-
mi e Jorge Amado, além de ter 
sido ligado ao cinema de ani-
mação”, comentou ele.

Dyógenes Chaves obser-
vou que Chico Liberato dei-
xou cinco filhos, todos ligados 
à cultura. “Uma das filhas, 
a atriz Ingra Liberato, parti-
cipou da primeira versão da 

novela Pantanal, enquanto um 
filho é da área de cinema e a 
viúva ligada a museu. Libera-
to organizou a Jornada de Ci-
nema da Bahia, por onde pas-
sou o cineasta Glauber Rocha, 
que viria a se tornar até reco-
nhecido internacionalmen-
te. Já a pintura dele era muito 
regionalista, colorida, entre o 
surreal e o naïf, mas, pela sua 
erudição, estava mais para ex-
pressionista. Era uma pessoa 
que falava baixo, que não se 
preocupava em ser estrela po-
pular, mas era um operário da 
cultura”, detalhou ele.

Nos anos 1980, Dyógenes 
relatou que conheceu Chico 
Liberato através de Raul Cór-
dula. “Participamos do pro-
jeto ‘Conexão Nordeste’, pelo 
qual Liberato veio a João Pes-
soa com outros artistas baia-
nos para realização de expo-

sição. Essa caravana passou 
pelo Nordeste e, com essa ini-
ciativa, a ideia de Liberato era 
unir mais os artistas e, como 
acontecia a Bienal de São Pau-
lo, fazer a Bienal do Nordeste, 
mas o projeto não andou. Po-
rém, artistas como Chico Li-
berato e César Romero foram 
peças fundamentais para as 
artes na região nordestina”, 
afirmou o artista visual, cura-
dor e crítico paraibano.

Já Raul Córdula relembrou 
que conheceu Chico Libera-
to no Rio de Janeiro, em 1963. 
“Era um grande amigo meu 
e foi um dos artistas baianos 
de vanguarda, tendo sido ges-
tor de algumas instituições 
culturais, como o Museu de 
Arte Moderna da Bahia, e era 
um artista muito importante 
para Salvador e toda a crítica 
de arte”, definiu ele. Artista visual e cineasta, Liberato criou a Jornada de Cinema da Bahia

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Artistas plásticos paraibanos ressaltam 
importância do baiano Chico Liberato

TribuTo

De cima para baixo: haverá sessões de curtas-metragens como ‘O senhor da terra’, do coletivo Ficcionalizar (PE); 
e ‘1 Peixe para 2’, dirigido por Chia Beloto; além de produções tendo como protagonista a Praia de Lucena
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Através do QR Code 
acima, acesse a 

programação no perfil 
do evento no Instagram
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Ações beneficiam várias áreas, como o setor de serviços, comércio, agropecuária, indústria e o segmento de transporte

Governador anuncia medidas fiscais
fortalecimento da economia

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, uma 
série de medidas de incen-
tivos fiscais e de redução de 
impostos que beneficiam di-
versas áreas da economia, 
como o setor de serviços, o 
comércio, a agropecuária, a 
indústria e o segmento do 
transporte. Dentre as ações 
anunciadas estão a medida 
provisória que subsidia 50% 
do valor da tarifa da segun-
da passagem utilizada pelo 
usuário do transporte públi-
co do sistema de integração 
de passageiros, e a portaria 
que aumenta a quantidade e 
valores dos prêmios do pro-
grama Nota Cidadã, que pas-
sa a contemplar 31 consu-
midores mensalmente com 
valores de R$ 2.500 a R$ 25 
mil. O evento, que ocorreu 
no auditório do Sebrae, em 
João Pessoa, foi acompanha-
do pelo prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, secretá-
rios de estado, deputados, o 
superintendente do Sebrae
-PB, Luiz Alberto Amorim, 
empresários e representan-
tes do setor produtivo de di-
versas áreas.

Protocolos
Na ocasião, o chefe do 

Executivo estadual também 
assinou dois protocolos de 
intenções para atração de 
empresas. Um deles foi para 
a implantação da  empresa 
Mariza Indústria e Comér-
cio de Alimentos LTDA - in-
tegrante do Grupo Mais, que 
passará  a atuar no estado 
ainda em junho. A empresa 
investirá, inicialmente, R$ 
13,1 milhões e irá gerar 180 
empregos diretos e indiretos 
no município de João Pessoa 
e região.

Também foi assinado o 
protocolo de  intenções com 
a empresa Armazéns Gerais  
e Entrepostos São Bernardo 
do Campo (Agesbec) para 

a implantação de um por-
to seco na estação aduaneira 
no município de Caaporã. O 
empreendimento irá resul-
tar em um investimento ini-
cial de R$ 20 milhões, com 
previsão de faturamento de 
R$ 11 milhões e 224 empre-
gos diretos e indiretos.  

As medidas de incentivo 
fiscal e de reduções de im-
postos visam estimular a ge-
ração de emprego e renda no 
Estado. O segmento agrope-
cuário será contemplado com 
a redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) gado bo-
vino e bufalino na saída in-
terestadual para R$ 10,00; 
e isenção e dispensação do 
diferimento nas operações 
com agroindústria familiar, 
pessoa física cadastrada no 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), cooperati-
va ou centrais de cooperati-
va, bem como a concessão de 
crédito presumido na opera-
ção de destino ao varejo. 

Para o setor de transporte,  
foram anunciadas a prorroga-
ção do crédito presumido de 
80% para 100% no ICMS inci-
dente para empresas de ôni-
bus coletivo nas prestações 
de serviço de transporte in-
termunicipal de passageiros 
para beneficiar usuários deste 
serviço de transporte coleti-
vo; redução de 50% na base de 
cálculo do ICMS incidente no 
diesel adquirido por conces-
sionárias de transporte inter-
municipal; redução de 50% na 
base de cálculo do ICMS inci-
dente no diesel adquirido por 
empresas de concessionárias 
de transporte coletivo (urba-
no ou metropolitano).  

Sobre esse incentivo ao 
transporte público, o prefei-
to Cícero Lucena comemorou 
a iniciativa. “Como gestor da 
capital, temos um processo 
de integração com a Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. E foi a presença do go-

vernador, em subsidiar parte 
da segunda passagem para 
aquele que vem de uma ci-
dade vizinha e pega o trans-
porte em João Pessoa, que 
foi possível ter esse direito”. 
O prefeito  ainda lembrou 
que durante a pandemia, en-
quanto a prefeitura reduziu 
o ISS, o governador também 
deu incentivo na redução do 
imposto sobre o óleo diesel. 
“Isso permitiu com que se-
gurássemos o máximo pos-
sível  os aumentos que iriam 
sobrecarregar ainda mais o 
cidadão na pandemia”. 

O prefeito ainda disse 
que o estímulo à produção 
de energia verde são medidas 
assertivas, que contribuem 
com o desenvolvimento do 
Estado. “Proporcionalmen-
te temos hoje no nosso Esta-
do o maior investimento do 
Brasil em energia renovável. 
São políticas como essas, que 
têm responsabilidade, que fa-

zem com que o estado esteja 
equilibrado”. 

Ainda na área de trans-
porte, veio a boa nova tão es-
perada pelos condutores de 
motos. O governador João 
Azevêdo determinou a isen-
ção do pagamento do IPVA 
de motos de até 170 cilindra-
das, beneficiando cerca de 320 
mil proprietários na Paraíba.

As medidas atingem o se-
tor de serviços, que será con-
templado com a implantação 
da inscrição estadual de ope-
rador logístico, permitindo a 
operacionalização desse novo 
nicho de mercado na Paraíba.

O governador João Aze-
vêdo frisou que fazer gestão  
está muito acima, às vezes, de 
uma leitura daquilo que está 
muito próximo. “Se a gente 
não fizer uma leitura de lon-
go alcance, a gente pode co-
meter erros. A Paraíba está 
pronta, está preparada para 
passar esse ano de 2023 mui-

to bem, com todo nível de in-
vestimento sendo feito, inves-
timento em saúde, educação, 
em infraestrutra como o Arco 
Metropolitano de João Pes-
soa, que vai custar R$ 210 mi-
lhões de recursos próprios. E 
só quem faz um lançamento 
como esse é porque tem con-
dições de realizar”.

João Azevêdo acrescen-
tou que o ano de 2023 não 
será um ano fácil. “Mas, eu 
tenho a convicção de que a 
Paraíba chegará ao final com 
a mesma estrutura para que 
2024, 2025 e 2026 se repita. E 
pode ter certeza de que não 
hesitarei em tomar medidas 
que tragam algum desgaste 
como foi na pandemia, por-
que eu não faço gestão pen-
sando em voto, faço gestão 
pensando no povo paraiba-
no. E isso vai fazer com que 
a Paraíba se consolide como 
um Estado que  seja respei-
tado”. 

Setor de transporte terá crédito prorrogado

O secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laurea-
no, apresentou todas as medi-
das de incentivos do Governo, 
mas antes fez uma explanação 
da situação fiscal dos estados 
brasileiros. Ele lembrou que 
no ano passado foram publi-
cadas as leis complementares 
192 e 194, que reduziram a ar-
recadação estadual do ICMS 
para as áreas de energia, com-
bustível e telecomunicações.

“E isso desestabilizou fi-
nanceiramente todos os esta-

dos do país. Na Paraíba, por 
exemplo, perdemos R$ 580 
milhões somente de agosto 
a dezembro do ano passado, 
em valores nominais. Em va-
lores reais dá mais de R$ 650 
milhões. O que aconteceu? A 
maioria dos estados que não 
estava com a situação finan-
ceira equilibrada correu após 
as eleições de outubro, e apro-
vou um projeto em suas as-
sembleias legislativas. Esse 
projeto aumentava a carga 
tributária em seus estados, 

elevando a alíquota modal”.
Marialvo ressaltou que 

quando se aumenta a alíquo-
ta modal, há uma alta da carga 
tributária de todos os produ-
tos daquele estado. “Para você 
ter uma ideia, o Rio Grande 
do Norte e Maranhão au-
mentaram de 18% para 20%, 
o Piauí de 18% para 21%, Ser-
gipe para 22%. Aqui na Pa-
raíba, o governador decidiu 
que não ia aumentar, e assim 
o fez. Nosso estado está equi-
librado. A Paraíba, pelo se-

gundo ano consecutivo, foi 
avaliado como sendo tating 
AA+. Nenhum outro estado 
do Nordeste conseguiu essa 
nota. Por conta disso, temos 
condições de investir e pagar 
nossos fornecedores, temos 
crédito, temos espaço fiscal de 
quase R$ 2 bilhões para inves-
timentos. “Não aumentamos 
nenhum tributo nos últimos 
quatro anos e agora estamos 
aqui anunciando os setores 
que serão beneficiados com 
mais desonerações’.

Marialvo fala sobre a situação dos estados

Ações
Dentre as ações 

anunciadas estão a 
Medida Provisória 
que subsidia 50% 

do valor da tarifa da 
segunda passagem, 

utilizada pelo usuário 
do transporte público do 

sistema de integração 
de passageiros

O setor industrial também 
foi contemplado com isenção 
do  ICMS-Frete nas operações 
internas quando a origem ou 
destino dos produtos for da 
indústria da Paraíba;  per-
missão para que empresas 
do simples nacional requei-
ram o benefício do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial da Paraíba (Fain) 
sobre toda a produção quan-
do passarem a tributação nor-
mal do ICMS; manutenção da 
redução de alíquota do ICMS 
etanol de 18% para 15,33% 
em 2023 e uma carga tributá-
ria efetiva de apenas 4% para 
o segmento da indústria su-
croalcooleira. 

Quem usa gás natural 
(veicular, residencial ou in-
dustrial) vai ter redução de 
ICMS desse produto de 18% 
para 12%. O governo ainda 
anunciou a  compensação de 
precatórios com débitos tri-
butários em dívida ativa até 

2015; e incentivo à geração de 
energia por hidrogênio verde 
e biomassa.

Comércio 
O comércio também rece-

beu vários incentivos. O em-
presário de revendedoras de 
veículos usados vai ter a opção 
de calcular o ICMS a ser pago 
em razão da área do empreen-
dimento. O governo anunciou 
para este setor a retirada do li-
mitador de 50% de venda de 
outros produtos de medica-
mentos, bem como a retira-
da da obrigatoriedade de 30% 
de lucro no benefício previs-
to no Decreto 31.072, para que 
empresas paraibanas do seg-
mento de medicamentos cres-
çam com diversidade de pro-
dutos. Também foi anunciado 
o reescalonamento do ICMS-
Frete dos areeiros legalizados 
com uma estratificação das 
distâncias para cobrança do 
ICMS-Frete.

Indústria é contemplada 
com isenção do ICMS-Frete

Durante a assinatura do pro-
tocolo de intenções do Governo 
para a atração de empresas no 
Estado, os representantes das in-
dústrias aproveitaram a ocasião 
para falar das potencialidades 
da Paraíba. José Severiano Cazu-
za dos Santos, representante da 
Mariza Indústria e Comércio de 
Alimentos LTDA - integrante do 
Grupo Mais, afirmou que a Ma-
riza Foods está espalhada por 

todo o país e tem mais de 2.800 
funcionários, com uma base em 
João Pessoa.  Segundo ele, a in-
dústria que funcionará no Estado 
será a 13ª unidade fabril do país.

 “A Paraíba foi escolhida por 
estar bem localizada geografi-
camente e o governo nos deu 
apoio muito importante. Já saí-
mos com 80 funcionários dire-
tos. E com o advento da fábrica 
que vamos produzir aqui a par-

tir de junho,  esse número prati-
camente triplica”. 

Já Ricardo Drago, represen-
tante da empresa Armazéns Ge-
rais  e Entrepostos São Bernardo 
do Campo (Agesbec), frisou que 
viu na Paraíba um “estado forte”. 
“Respondemos hoje pelo fluxo 
do comércio exterior em São Ber-
nardo de US$ 1 bilhão e isso é ex-
tremamente importante. Fomos 
alcançados pelo Rômulo (Polari) 

a vir visitar o Estado e confesso 
que estou surpreendido. Vimos 
um estado forte, com as mesmas 
credenciais que fizeram a essên-
cia do nosso nascimento em São 
Bernardo”.

Ricardo destacou ainda que, 
como “forasteiros”, irão precisar 
do apoio dos paraibanos, “ do 
Governo e do empresariado local 
para potencializar a Paraíba não 
só pelo Brasil, mas no mundo”. 

Empresários destacam potencialidades da PB

O governador João Azevêdo assinou dois protocolos de intenções, que visam atrair a instalação de novas empresas na Paraíba

Foto: Roberto Guedes
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Federação vai se articular com bancada federal, no Congresso, para evitar a extinção da Fundação de Saúde

Famup quer impedir fim da Funasa
prejuízo aos municípios

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup) vai articular com 
a bancada federal, no Con-
gresso Nacional, para ten-
tar impedir o fechamento da 
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa). De acordo com o 
presidente da Famup, George 
Coelho, os municípios peque-
nos serão os mais prejudica-
dos com a mudança. 

O anúncio sobre o fim da 
Funasa foi feito no início des-
te mês pelo Governo Federal. 
As atribuições do órgão fo-
ram transferidas para os mi-
nistérios da Saúde e Cidades. 
A Funasa, criada em 1991, 
tem atuação principal na exe-
cução de obras de saneamen-
to em municípios pequenos. 

“O impacto será enorme 
para os prefeitos. O maior 
prejuízo é principalmente 
para os municípios peque-
nos, porque eles não têm re-
cursos para bancar projetos 
na área de saneamento. Es-
tamos trabalhando para que 
isso não aconteça com a Ban-
cada Federal e todas as fede-
rações do Nordeste e Norte 
para conseguir revogar”. 

Ações da bancada federal
Após ser procurada por 

prefeitos municipais preo-

cupados com a extinção da 
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), a senadora Da-
niella Ribeiro (PSD) infor-
mou que pediu diretamente 
ao presidente Luís Inácio 
Lula da Silva (PT) a rever-
são da decisão que extingue 
o órgão. 

O pedido de Daniella foi 
feito na semana passada, 
quando ela e outros parla-
mentares estiveram em re-
união com o presidente da 
República. “Logo que ter-
minou a reunião sobre a 
entrega simbólica do de-
creto da intervenção fede-
ral no Distrito Federal, tive 
a oportunidade de conver-
sar alguns instantes com o 
presidente Lula e externar 
a preocupação sobre o fim 
da Funasa, e como isso vai 
atingir diretamente os pe-
quenos municípios brasilei-
ros”, afirmou. 

Daniella disse, ainda, que 
o presidente, após ouvir a de-
manda, pediu para que ela 
procurasse o ministro Ale-
xandre Padilha para deta-
lhamento da solicitação. “Vou 
essa semana pedir reunião 
com o ministro para discu-
tir esse problema e expor as 
demandas e solicitações dos 
prefeitos que têm me procu-
rado desde que a notícia da 
extinção da Funasa foi anun-
ciada”, declarou. 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) empossou, 
ontem, para o cargo de cor-
regedor-geral, o procura-
dor de Justiça, José Roseno 
Neto, em sessão solene rea-
lizada pelo Colégio de Pro-
curadores de Justiça (CPJ), 
na sede da Procuradoria-
Geral de Justiça, em João 
Pessoa. O empossado foi 
eleito no último dia 7 de de-
zembro para ocupar o cargo 
no biênio 2023-2025. 

Em seu discurso, o pro-
curador-geral do MPPB, 
Antônio Hortêncio Rocha 
Neto, comentou sobre a im-
portância da corregedo-
ria para a evolução do Mi-
nistério Público do Estado.  
“Para mim, a corregedoria, 
além de fiscalizar e orien-
tar, é também um órgão de 
contribuição administrativa 
para a evolução institucio-
nal. Ao analisar as ativida-
des de membros e servido-
res, corregedoria pode, com 
dados obtidos, indicar cami-
nhos a seguir, aprimoran-
do o serviço e colaborando 
para uma tomada de decisão 
mais acertada”, comentou. 

O novo corregedor-geral 
do MPPB, o procurador de 

Justiça, José Roseno Neto, 
lembrou, em seu discur-
so, de uma fala da minis-
tra Rosa Weber a respeito 
da importância da demo-
cracia para o país. “‘Gosta-
ria de que todos vissem nes-
ta solenidade a celebração 
da democracia e a reverên-
cia ao primário das liberda-
des. A democracia, não nos 
esqueçamos, repele a noção 
autoritária do pensamento 
humano’, disse a ministra 
Rosa Weber em seu discur-
so de posse na presidência 
do STF, em 12 de setembro 
de 2022”, disse. 

O procurador, que as-
sume o cargo pela segunda 
vez, após 14 anos, comen-
tou ainda sobre a evolução 
do MPPB ao longo dos anos, 
a respeito das condições de 
trabalho. “Ingressei no ano 
de 1983 quando as condi-
ções de trabalho eram pre-
cárias. Não tínhamos sede 
nem local próprio e custea-
mos o material de trabalho 
do nosso próprio bolso. Di-
ferente de hoje, quando te-
mos tudo, ou quase tudo. E 
a tecnologia avançou opor-
tunizando até que se pra-
tique atos processuais a 
distância por meio da in-
ternet”, comentou. 

Além do corregedor, 
também foram empossa-

dos como membros titu-
lares do Conselho Supe-
rior do Ministério Público 
(CSMP) os procuradores de 
Justiça Aristóteles de Santa-
na Ferreira, Francisco Paula 
Ferreira Lavor, João Geral-
do Carneiro Barbosa, Kátia 
Rejane Medeiros Lira Lu-
cena e Victor Manoel Ma-
galhães Granadeiro Rio e 
como suplente, o procura-
dor de Justiça Francisco Sa-
gres Macedo Vieira. Eles fo-
ram escolhidos por meio de 
eleição eletrônica realizada 
pela instituição, no último 
dia 14 de dezembro. 

Corregedoria e CSMP
A Corregedoria-Geral do 

MPPB é um órgão orienta-
dor e fiscalizador das ati-
vidades funcionais e da 
conduta dos membros da 
instituição. O órgão realiza 
correições e inspeções em 
todos os setores do Minis-
tério Público, observando 
se estão estruturados para 
atender com efetividade às 
necessidades sociais e se a 
atuação dos membros e ser-
vidores é eficiente, no senti-
do de gerar resultados práti-
cos na sociedade.

O CSMP, por sua vez, é 
um órgão da administração 
superior do MPPB, respon-
sável por fiscalizar e supe-

rintender a atuação da ins-
tituição e velar pelos seus 
princípios norteadores. O 
órgão é formado por sete 
integrantes, sendo dois de-
les membros natos (o pro-
curador-geral de Justiça e 
o corregedor-geral) e cin-
co procuradores de Justiça 
em exercício, que são elei-
tos para um mandato de 
dois anos.

MPPB empossa o novo corregedor-geral
para o biênio 2023-2025

Após reunião realizada 
ontem, o deputado estadual 
reeleito Hervázio Bezerra 
(PSB) declarou apoio à can-
didatura de Adriano Galdino 
(Republicanos) à presidência 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB). Depois de di-
zer que Galdino não precisa-
ria de seu voto, Bezerra afir-
mou que não tem problemas 
pessoais ou políticos com o 
candidato. Com o apoio do 
deputado, Galdino tem, ago-
ra, unanimidade na eleição. 

Até a manhã de ontem, 
Hervázio Bezerra era o único 

dos 36 deputados eleitos que 
ainda não apoiava a reelei-
ção de Adriano à presidência 
da ALPB e nem tinha posição 
definida a respeito da eleição 
da Mesa Diretora da Assem-
bleia. Antes da reunião com 
Adriano Galdino, o deputa-
do chegou a afirmar que não 
se ajoelharia aos pés de nin-
guém, ainda que uma nego-
ciação em favor de Adriano 
estivesse acontecendo há al-
gumas semanas.

Depois de declarar publi-
camente apoio à reeleição de 
Galdino, Bezerra concedeu 
entrevista a uma rádio local 
e relembrou declarações an-
tigas, em que disse que esta 

eleição renderia capítulos fan-
tásticos. Segundo o deputa-
do reeleito, um dos exemplos 
destes capítulos é a disposi-
ção do Republicanos em lan-
çar dois candidatos à presi-
dência da Assembleia. 

Na entrevista, Bezerra rei-
terou que em momento al-
gum atacou Adriano Galdi-
no enquanto político, cidadão 
ou mesmo como presidente 
da Assembleia, tendo apenas 
defendido a tese em que acre-
dita: a alternância de poder. 
“Nunca fui agressivo com o 
deputado Adriano. Pertenço 
a uma casa com 36 deputados 
e a maioria, mais que esmaga-
dora, decidiu apoiar Adriano. 

Eu sozinho vou para onde? 
Para canto algum”, declarou 
ao explicar o principal moti-
vo de seu apoio à reeleição de 
Galdino. 

Hervázio Bezerra declara apoio a Adriano
eleição para a alpb

A Segunda Câmara Espe-
cializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba manteve a 
condenação do ex-prefeito de 
Teixeira, Edmilson Alves dos 
Reis, pela prática de improbi-
dade administrativa. 

Ele recebeu uma multa de 
10 vezes o valor da última re-
muneração no cargo, além de 
ter sido proibido de contratar 
com o poder público, de rece-
ber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de dois anos.

Contratações
De acordo com os autos, 

Edmilson Alves dos Reis te-

ria efetuado contratações, por 
excepcional interesse públi-
co, de forma ilegal e inconsti-
tucional, durante sua gestão, 
bem como prorrogado contra-
tos em períodos superiores ao 
legal. Apontam ainda os autos 
que ele descumpriu parcial-
mente Termo de Ajustamen-
to de Conduta celebrado com 
o Ministério Público, anulan-
do o concurso realizado para  
alguns cargos, ferindo o prin-
cípio da impessoalidade.

O relator do processo foi o 
juiz convocado Carlos Eduar-
do Leite Lisboa. Segundo ele, 
as condutas praticadas pelo 
ex-prefeito configuram pre-
juízo ao erário, além de aten-
tarem contra os princípios da 
Administração Pública.

TJ mantém a condenação
de ex-prefeito de Teixeira

por improbidade

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

“Para mim, a 
corregedoria, 
além de 
fiscalizar 
e orientar, 
é também 
um órgão de 
contribuição 
administrativa 
para a evolução 
institucional

Antônio Hortêncio Rocha Neto

Em sessão solene realizada pelo Colégio de Procuradores, o procurador José Roseno Neto (D) tomou posse como corregedor-geral 

Foto: Ernane Gomes/Ascom/MPPB

Carol Cassol 

carol.cassoli@gmail.com

n 

Até ontem, 
Hervázio Bezerra 
era o único dos 
36 deputados 
eleitos que ainda 
não apoiava 
a reeleição 
de Adriano à 
presidência
da ALPB
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Segundo o presidente da Câmara, parlamentares não podem divulgar fatos que “não condizem com a realidade”

Deputados serão responsabilizados
‘fake news’ sobre ataques

Iander Porcella 

Agência Estado

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), afirmou 
ontem que os parlamentares 
que mentiram e divulgaram 
fake news sobre os ataques 
golpistas às sedes dos Três 
Poderes serão “chamados à 
responsabilidade”. Em cole-
tiva de imprensa, Lira disse 
que deputados não podem 
divulgar fatos que “não con-
dizem com a realidade”.

Lira se referiu ao deputa-
do eleito Abilio Brunini (PL
-MT), que publicou nas re-
des sociais um vídeo no Salão 
Verde da Câmara e afirmou 
que não houve “praticamen-
te nenhum estrago” no local. 
“É que, se você fica assistin-
do só na internet, parece que 
está tudo quebrado em Bra-
sília. Mas não é verdade”, diz 
Brunini, no vídeo.

“Todos que tiverem res-
ponsabilidades, vão respon-
der, inclusive parlamenta-
res que andam difamando 
e mentindo com vídeos di-
zendo que praticamente hou-
ve inverdades nas agressões 
que a Câmara dos Deputa-
dos sofreu no seu prédio. En-
tão, esses deputados serão 
chamados à responsabilida-
de, porque todos viram a in-
vasão, as cenas são terríveis, 
violentas, gravíssimas”, dis-
se Lira.

“Eles terão que ser cha-
mados à responsabilidade 
porque, de qualquer manei-
ra, é um parlamentar eleito 
e não pode estar divulgan-
do fatos que não condizem 
com a realidade”, emendou 
o presidente da Câmara, que 
visitou ontem um Batalhão 
da Polícia Militar localizado 
nas proximidades da Praça 
dos Três Poderes, junto com 
a governadora em exercício 
do Distrito Federal, Celina 
Leão (PP), e o interventor fe-
deral na segurança do DF, Ri-
cardo Cappelli.

Lira ressaltou, contudo, 
que a punição dos envolvi-
dos nos atos golpistas será fei-
ta pela Justiça. “A Câmara tão 
somente vai contribuir para 
fornecer, como já fez, todas 
as evidências, filmagens, pe-
rícia, contribuir para a identi-
ficação dos culpados e ajudar 
na formulação de leis que im-
peçam que esses atos se repi-
tam”, afirmou.

Depois de apoiadores do 
ex-presidente Jair Bolsona-
ro invadirem e depredarem 
o Congresso Nacional, o Pa-
lácio do Planalto e o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
a preocupação agora, segun-
do Lira, é com a segurança da 
posse de deputados e senado-
res, da eleição da Mesa Dire-
tora do Congresso e do início 
dos trabalhos no Judiciário 
em 1o de fevereiro.

“Temos de ter a clareza de 
que muitas pessoas vão se des-
locar, de todos os lugares do Bra-
sil, para Brasília. É importante 
que todos nós estejamos aten-
tos, com um plano de seguran-
ça preventivo bastante rígido”, 
declarou Lira. 

“Todos que tiverem 
responsabilidades, 
vão responder, 
inclusive 
parlamentares
 que andam 
difamando 
e mentindo 
com vídeos

Arthur Lira

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), negou 
ontem dois pedidos de liber-
dade a presos após os atos 
antidemocráticos de 8 de ja-
neiro.

O ministro rejeitou a li-
bertação por questões proces-
suais. Citando jurisprudên-
cia da Corte, Lewandowski 
entendeu que não pode jul-
gar, por meio de habeas cor-
pus, a decisão do ministro 
Alexandre de Moraes que de-
terminou a prisão de todas 
as pessoas que estavam no 
acampamento instalado no 
quartel do Exército em Brasí-
lia no dia dos ataques.

Os pedidos de liberdade 
foram protocolados pela de-
fesa do empresário Eduar-
do Zeferino Englert, de San-
ta Maria (RS). Os advogados 
alegaram que ele não tem re-

lação com o financiamento 
dos atos, pagou sua passagem 
de ônibus com os próprios re-
cursos para participar pacifi-
camente da manifestação e 
chegou em Brasília após os 
atos de vandalismo.

A advogada de Francisca 
Elisete Cavalcante Farias disse 
que ela estava no acampamen-
to em frente ao quartel, mas 
somente participou de ativi-
dades religiosas e não esteve 
na Esplanada dos Ministérios.

Mais cedo, a Corregedo-
ria do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) informou que 
deve concluir as audiências 
de custódia dos mais de mil 
presos acusados de participa-
ção nos atos.

Conforme o último levan-
tamento divulgado pelo con-
selho, 1.418 pessoas foram 
presas. Elas foram encami-
nhadas para o presídio da Pa-
puda e à penitenciária femi-
nina da Colmeia, ambos no 
Distrito Federal.

STF nega liberdade a presos 
após atos de 8 de janeiro
Andre Richter  
Agência  Brasil

O presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou que a punição dos envolvidos nos atos golpistas em Brasília será feita pela Justiça

A Procuradoria-Geral da 
República denunciou ontem 39 
pessoas envolvidas na invasão 
e depredação de parte das de-
pendências do Senado, no últi-
mo dia 8, em meio aos atos gol-
pistas registrados em Brasília. O 
grupo é acusado de crimes de: 
associação criminosa armada; 
abolição violenta do Estado De-
mocrático de Direito; golpe de 
Estado; dano qualificado pela 
violência e grave ameaça com 
emprego de substância infla-
mável contra o patrimônio da 
União e com considerável pre-
juízo para a vítima; e deterio-
ração de patrimônio tombado.

O subprocurador-geral da 
República Carlos Frederico 
Santos, coordenador do Gru-
po Estratégico de Combate aos 
Atos Antidemocráticos e autor 
das denúncias, pede a prisão 
preventiva dos acusados para 
impedir novos crimes contra o 
Estado Democrático de Direi-
to. Também requer o bloqueio 
de R$ 40 milhões em bens dos 
investigados, para reparar da-
nos materiais e morais. Para 
evitar que os acusados deixem 
o país, Santos pede que seus 
nomes sejam inseridos no Sis-
tema de Tráfego Internacional 
da Polícia Federal. Além dis-
so, é solicitada a preservação 
de material existente nas redes 
sociais denunciados. Os 39 ra-

dicais foram investigados como 
‘executores materiais dos cri-
mes’ registrados no último dia 
8 - ao todo, a PGR apura os atos 
golpistas em quatro frentes de 
apuração distintas.

A PGR diz não ter impu-
tado aos denunciados suposto 
crime de terrorismo em razão 
de a lei exigir, para caracteriza-
ção do delito, que os atos sejam 
praticados ‘por razões de xe-
nofobia, discriminação ou pre-
conceito de raça, cor, etnia e reli-
gião’. Segundo o órgão, ‘não foi 
possível comprovar até o mo-
mento’ tal motivação.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, os 39 acusados, 
após convocações nas redes so-
ciais, ‘se associaram, de forma 

armada, com o objetivo de pra-
ticar crimes contra o Estado De-
mocrático de Direito’.

A apresentação da denún-
cia se dá três dias após o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, levar ao procurador-
geral da República Augusto 
Aras uma representação con-
tra radicais presos pela Polícia 
Legislativa no dia da invasão 
ao Congresso. Nesta segunda-
feira, 16, o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, entregou um 
documento de mesmo teor ao 
chefe do Ministério Público Fe-
deral. Na ocasião, Aras afirmou 
que a PGR pretende oferecer 
eventuais denúncias com base 
na notícia-crime até a próxima 
sexta-feira.

PGR pede a condenação de 39 radicais
Pepita Ortega 

Agência Estado

Réu por tentativa de ex-
plosão de uma bomba próxi-
mo ao Aeroporto Internacio-
nal de Brasília, o blogueiro 
bolsonarista Wellington Ma-
cedo de Souza teve uma tra-
jetória movimentada nos úl-
timos quatro anos: em 2019, 
ocupou cargo comissiona-

do com remuneração de R$ 
10.373,30 no Ministério che-
fiado pela hoje senadora 
Damares Alves; em 2020, re-
cebeu quatro parcelas de R$ 
600 do auxílio emergencial; 
em 2021, foi preso pela Polí-
cia Federal pela divulgação 
de “ato violento e antidemo-
crático”; e em 2022 concorreu 
a um cargo na Câmara dos 
Deputados pelo PTB.

Wellington Macedo de 

Souza se tornou alvo de uma 
ação penal por crime de ex-
plosão, ao lado de Alan Die-
go dos Santos Rodrigues e 
Washington de Oliveira Sou-
sa - que chegou a ser preso 
e confessou a montagem da 
bomba. Segundo o depoi-
mento de Washington, Alan 
teria sido o responsável por 
levar a bomba até a Estrada 
Parque Aeroporto, onde o ar-
tefato foi encontrado pela Po-

lícia Militar do Distrito Fe-
deral.

Wellington Macedo de 
Souza foi assessor da Dire-
toria de Promoção e Forta-
lecimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no 
Ministério da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos na 
gestão Damares Alves. Até 
a publicação deste texto, a 
reportagem buscou contato 
com o réu, mas sem sucesso. 

Desde que atos golpis-
tas deixaram no domingo, 
dia 8, um rastro de destrui-
ção na Praça dos Três Pode-
res, o ministro Alexandre 
de Moraes decretou - além 
de prisões - o bloqueio de 
contas em redes sociais, in-
clusive de parlamentares, o 
cancelamento do passapor-
te de suposto líder dos pro-
testos antidemocráticos e a 
coleta de material biológico 
dos detidos.

As ordens constam do in-
quérito aberto, a pedido da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), para inves-

tigar suposta “omissão” do 
governador Ibaneis Rocha 
(MDB), do ex-secretário da 
Segurança Pública Ander-
son Torres, do ex-coman-
dante da Polícia Militar do 
Distrito Federal Fábio Au-
gusto Vieira e do ex-secre-
tário interino da Segurança 
Pública Fernando de Sousa 
Oliveira.

Boa parte dos despachos 
foi assinada na quarta-fei-
ra passada, mesmo dia em 
que o ministro proibiu a “in-
terrupção ou embaraço” ao 
trânsito em todo país em 
meio a ameaça de novos atos 
golpistas.

Quando assinou a pri-
meira decisão, já no dia 8, 

Moraes havia determina-
do o bloqueio de 17 contas, 
perfis e canais de bolsona-
ristas acusados de instigar 
os atos antidemocráticos, 
sob pena de multa diária de 
R$ 100 mil em caso de deso-
bediência.

Na quarta, o ministro 
mandou bloquear mais 34 
perfis do Facebook, Rumb-
le, Telegram, Tik Tok, Twit-
ter e YouTube.

Entre os canais bloquea-
dos estão os dos deputados 
Nikolas Ferreira (PL-MG) e 
José Medeiros (PL-MT) e dos 
influenciadores Monark e 
Bárbara “Te Atualizei”.

Moraes afirmou que a 
medida era “necessária, ade-

quada e urgente” para in-
terrupção de “eventual pro-
pagação dos discursos com 
conteúdo de ódio, subversão 
da ordem e incentivo à que-
bra da normalidade institu-
cional e democrática”.

Medida
Outra medida adotada 

pelo ministro do STF foi o 
cancelamento do passapor-
te de Esdras Jonatas dos San-
tos, “investigado por liderar 
movimentos antidemocrá-
ticos”.

A reportagem buscou 
contato com os alvos das me-
didas decretadas pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
mas não obteve retorno.

Réu ocupou cargo no Ministério da Mulher

Moraes bloqueia redes sociais e coleta DNA

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado

Pepita Ortega 

Agência Estado

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Russos prometem “queimar” os tanques que os países ocidentais estão enviando para os militares ucranianos

Otan quer mais apoio bélico à Ucrânia
guerra contra a rússia

Agência Estado

Agência Estado

Agência Estado

A Rússia prometeu ontem 
“queimar” os tanques que os 
países ocidentais, especial-
mente Reino Unido e Polônia, 
planejam entregar à Ucrânia. 
Um dia antes, o secretário-ge-
ral da Otan, Jens Stoltenberg, 
afirmou que o Ocidente en-
viaria mais armas pesadas á 
Ucrânia, no que chamou de 
“fase decisiva” do conflito.

“Os tanques estão sendo 
e vão ser queimados”, afir-
mou o porta-voz da Presidên-
cia russa, Dmitri Peskov, em 
entrevista coletiva diária por 
telefone. Peskov reiterou que 
os ocidentais utilizam a Ucrâ-
nia para “alcançar os objeti-
vos antirrussos” e o Kremlin 
continua determinado a atin-
gir “os objetivos da operação 
militar especial”, expressão 
usada para se referir à ofen-
siva contra o país vizinho lan-
çada no dia 24 de fevereiro do 
ano passado.

No último sábado, o Reino 
Unido anunciou a entrega de 
veículos blindados Challen-
ger 2 para Kiev, tornando-se 
o primeiro país a enviar este 
tipo de material pesado para 
a Ucrânia. O governo ucra-
niano alega que precisa de 
tanques pesados, blindagens 
leves, sistemas de mísseis de 
longo alcance e defesas an-
tiaéreas para vencer, defini-
tivamente, o Exército russo e 
recuperar todos os territórios 
ocupados por Moscou no les-

te e no sul do país.
Em 2022, o Exército ucra-

niano repeliu as tropas russas 
e infligiu-lhes pesados reve-
ses fortalecido pela crescente 
ajuda militar e financeira do 
Ocidente.

Nesta semana Stolten-
berg tem um encontro agen-
dado com o Grupo de Conta-
to para a Defesa da Ucrânia, 
que coordena o fornecimento 
de armas a Kiev, na base aérea 
de Ramstein, na Alemanha.

“Estamos em uma fase de-
cisiva da guerra”, disse Stol-
tenberg. “Portanto, é impor-
tante darmos à Ucrânia as 
armas de que precisa”, acres-
centou.

Renúncia
Enquanto a Alemanha é 

pressionada a enviar mais ar-
mas à Ucrânia, a pressão so-
bre a ministra alemã da De-
fesa, Christine Lambrecht, 
aumentou e, após uma série 
de erros, ela apresentou sua 
renúncia ao primeiro-minis-
tro Olaf Scholz ontem.

Lambrecht estava no cen-
tro das críticas, especialmen-
te depois de ter publicado um 
vídeo de felicitações de Ano-
Novo, no qual agradeceu pe-
los “encontros” que a guerra 
na Ucrânia permitiu-lhe ter.

“O foco da mídia em mim 
por meses não permite rela-
cionamentos e discussões ob-
jetivas sobre os soldados, o 
Bundeswehr (o Exército ale-
mão) e as orientações da po-

lítica de segurança no inte-
resse dos cidadãos alemães”, 
lamentou Lambrecht, em um 
comunicado transmitido à 
imprensa. Nesse contexto, 
“pedi ao chanceler (Scholz) 
hoje (ontem) para me dispen-
sar das minhas funções como 
ministra da Defesa”, acres-
centou.

O nome de seu sucessor, 
ou sucessora, ainda não foi 
divulgado, mas vários nomes 
circulam na imprensa, como 
Eva Högl, comissária da De-
fesa no Parlamento alemão e 
responsável por um relató-
rio anual sobre o Exército, ou 
Lars Klingbeil, líder do parti-
do de Lambrecht, o SPD.

Ao chegar ontem a Da-
vos, na Suíça, o ministro 
da Fazenda, Fernando Ha-
ddad, disse que leva três 
recados à comunidade in-
ternacional – político, eco-
nômico e ambiental –, que 
são: respeito à democracia, 
sustentabilidade fiscal com 
justiça social e reindustria-
lização com sustentabilida-
de ambiental.

“Recado político é a 
questão democrática, o 
compromisso do Brasil de 
dar suporte para essas jor-
nadas democráticas que o 
mundo está vivendo, sobre-
tudo na América do Sul, e 
reforçando o compromisso 
do Brasil com o combate a 
todos os tipos de extremis-
mos”, disse Haddad ao che-
gar ao hotel em que ficará 
hospedado em Davos, cida-
de suíça que sedia o Fórum 
Econômico Mundial.

Em seguida, ao comen-
tar sobre o recado econô-
mico, Haddad afirmou que 
“o modelo de economia que 
defendemos” inclui a res-
ponsabilidade fiscal e so-
cial, indissociáveis. 

No caso da agenda am-
biental, Haddad destacou 
ter viajado junto com Mari-
na Silva, ministra do Meio 
Ambiente, e que o objetivo 
é ir além da retomada do 
compromisso com a redu-
ção do desmatamento e o 
investimento em energias 
renováveis.

“Também na pauta do 
desenvolvimento, nós pode-
mos pensar na reindustria-
lização do Brasil com base 
na sustentabilidade am-
biental”, disse o ministro. 

Ele também frisou o im-
pacto simbólico dos atos 
de vandalismo ocorridos 
em Brasília no 8 de janeiro, 
quando as sedes do Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
rio ficaram destruídas. Para 
Haddad, a rapidez na res-
posta aos acontecimentos 
deu credibilidade ao país.

“A minha impressão é 
que as instituições brasi-
leiras deram uma respos-
ta muito imediata, o fato de 
que no dia seguinte já ha-
via uma intervenção na se-
gurança do Distrito Fede-
ral, com o afastamento do 
governador, a visita em se-
guida dos 27 governadores 
a Brasília” avaliou o minis-

tro. “Uma resposta muito 
rápida, em 24 horas estava 
tudo sob controle”.

Ele acrescentou que a 
reação das instituições fo-
ram “uma demonstração 
clara de que o Brasil tem 
compromisso com o resul-
tado eleitoral, com as regras 
democráticas, com as liber-
dades individuais, respei-
tadas as garantias constitu-
cionais”.

O ministro chegou a Da-
vos um dia depois de Mari-
na Silva, que embarcou no 
último sábado. Ambos têm 
uma agenda intensa du-
rante o Fórum Econômico 
Mundial, evento que reúne 
chefes de Estado, ministros 
e a comunidade de negó-
cios nos países mais ricos 
do mundo. Eles participam 
de dois painéis principais e 
têm mais de 50 convites de 
encontros bilaterais com li-
deranças políticas e finan-
ceiras. 

Um encontro com a mí-
dia internacional está mar-
cado para amanhã. 

Neste ano, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
foi convidado para ocupar 
o palco principal do even-
to, mas declinou. 

Haddad diz levar recado político, 
econômico e ambiental a Davos

fórum econômico mundial

Felipe Pontes 

Agência Brasil

Matteo Messina Denaro, 
chefe da máfia italiana que es-
tava foragido há 30 anos, foi 
preso na Sicília, região autôno-
ma da Itália. A prisão aconte-
ceu ontem por volta das 9h30 
da manhã no horário local. O 
mafioso foi preso em uma clí-
nica particular chamada Mad-
dalena, em Palermo, na capital 
da Sicília. Messina Denaro é in-
vestigado como um dos chefes 
da máfia Cosa Nostra.

Ele foi condenado à revelia a 
prisão perpétua por seu papel 
nos assassinatos em 1992 dos 
promotores antimáfia Giovan-
ni Falcone e Paolo Borsellino. Ele 
também enfrenta uma sentença 
de prisão perpétua por seu pa-
pel nos ataques a bomba em Flo-
rença, Roma e Milão, que mata-
ram 10 pessoas no ano seguinte.

De acordo com a divisão de 
operações especiais que defla-
gram a operação contra Mes-
sina Denaro, o mafioso estava 
na clínica para “fazer terapia”.

Messina Denaro era con-
siderado foragido desde 1993, 
quando Totò Riina, conheci-
do como o verdadeiro e pode-
roso chefão da Cosa Nostra, 
foi preso.

Um vídeo divulgado por 
um jornalista do jornal La 
Reppublica mostra o momen-
to em que a população de Pa-
lermo aplaude a chegada da 
polícia para a prisão de Mat-

teo Messina. Denaro, apelida-
do de ‘’Diabolik’’, já foi consi-
derado candidato a chefe dos 
chefes da máfia siciliana, após 
as mortes de Bernardo Proven-
zano, em 2016, e Salvatore Rii-
na, em 2017.

O homem de 60 anos é co-
nhecido pela violência e por 
afirmações infames. Certa vez 
disse com orgulho: “Eu enchi 
um cemitério, sozinho”. Segun-
do a polícia da Itália, ele man-
teve seu estilo de vida luxuo-
so por algum tempo depois de 
fugir, graças a ajuda de vários 
banqueiros.

Em agosto de 2021, a emis-
sora de TV pública italiana RAI 
divulgou uma gravação datada 
de março de 1993 na qual a voz 
de Denaro foi identificada pela 
primeira vez durante um julga-
mento em que ele foi chamado 
para depor. Depois de algumas 
semanas, o chefe fugiu e não foi 
encontrado desde então.

Ele foi condenado e senten-
ciado à revelia em 2002 à prisão 
perpétua por ter matado pes-
soalmente ou ordenado o assas-
sinato de dezenas de pessoas.

O que é a Cosa Nostra?
A Cosa Nostra é o grupo 

mais identificado com o termo 
“máfia”, que vem do siciliano 
“mafiusu” (“arrogante”), espe-
cialmente por causa da espiral de 
violência que marcou a segunda 
metade do século 20 na Sicília e 
suas representações no cinema.

A Cosa Nostra - nome po-
pularizado com suas ramifica-
ções nos Estados Unidos - é di-
vidida em clãs e marcada por 
lideranças fortes, como Salva-
tore “Totò” Riina (1930-2017), 
o “poderoso chefão” que pro-
tagonizou a “Segunda Guerra 
da Máfia”, nos anos 1980, quan-
do assumiu o comando da or-
ganização.

Em seu período na chefia da 
Cosa Nostra, Riina instaurou 
um período de terror na Sicília 
e ordenou os atentados que ma-
taram os juízes Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino, em 1992. 
Preso em 1993, ele foi conside-
rado por muitos como o verda-
deiro líder da máfia siciliana 
até sua morte.

Seu sucessor fora das ca-
deias, Bernardo Provenzano 
(1933-2016), iniciou um pro-
cesso de “pacificação” entre as 
facções da Cosa Nostra e fez o 
possível para reduzir a aten-
ção midiática que pairava so-
bre o grupo.

Em dezembro passado, a Po-
lícia da Itália prendeu aquele 
que seria o novo líder da máfia, 
Settimino Mineo, no âmbito de 
um inquérito que descobriu que 
criminosos haviam reconstituí-
do a “cúpula” da Cosa Nostra, 
inativa desde o início dos anos 
1990, por causa da prisão de Rii-
na. O retorno desse colegiado é 
um indício de que os clãs decidi-
ram recuperar a estrutura uni-
tária que havia na Cosa Nostra.

Chefe da máfia Cosa Nostra é preso 
na Sicília após 30 anos foragido

na itália

A atriz italiana Gina Lol-
lobrigida, uma das grandes 
estrelas da história do cine-
ma, morreu ontem, aos 95 
anos, em sua casa. “A Ber-
sagliera (personagem que 
interpretou no filme ‘Pão, 
Amor e Fantasia’) nos dei-
xou. É com profunda triste-
za que seu filho Milko e seu 
neto Dimitri fazem o triste 
anúncio. Neste momento de 
grande dor, a família pede 
o maior respeito da mídia”, 
diz uma nota da família pu-
blicada pela mídia italiana.

Lollobrigida havia sido 
internada recentemente em 
uma clínica em Roma após 
sofrer uma fratura no fêmur 
em setembro passado.

Lollobrigida é uma musa 
indiscutível do grande pan-
teão da cinematografia ita-
liana, coroada como um íco-
ne da beleza mediterrânea e 
ainda assim profundamen-
te marcada ao longo de sua 
vida por amor, desgosto e, 
claro, processos judiciais.

Luigina Lollobrigida 
nasceu em Subiaco, em 4 de 
julho de 1927, filha de uma 
família rica que perdeu seus 

bens na Segunda Guerra 
Mundial. Em 1947, aos 20 
anos, mudou-se para a vizi-
nha Roma, onde começou a 
estudar Belas Artes.

Consagrada como um 
dos grandes ícones da “ita-
lianidade”, Lollobrigida foi 
se distanciando gradati-
vamente do mundo do ci-
nema, no qual conquistou 
inúmeros prêmios, com ex-
ceção do Oscar. Uma de úl-
timas homenagens de Gina 
Lollobrigida foi receber 
uma estrela na Calçada da 
Fama, em Hollywood, em 
fevereiro de 2018.

Morre, aos 95 anos de idade, a 
atriz italiana Gina Lollobrigida

estrela do cinema

Ministro Fernando Haddad terá uma agenda intensa durante o Fórum Econômico Mundial

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

“Estamos em uma 
fase decisiva da 
guerra. Portanto, 
é importante 
darmos à 
Ucrânia as 
armas de 
que precisa

Jens Stoltenberg
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Reajuste do salário mínimo alterou o valor a ser recolhido pelos microempreendedores a partir de fevereiro

Contribuição sobe para 160 mil MEIs 
previdência
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +0,83%

R$ 5,149
-1,67%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Dezembro/2022  +0,62
Novembro/2022  +0,41
Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29 
Agosto/2022         - 0,36

Euro  Comercial

+0,74%

R$ 5,571

Libra  Esterlina

+0,12%

R$ 6,279

Ibovespa

109.061 pts

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%

Os microempreendedores indi-
viduais (MEIs) vão aumentar sua 
contribuição previdenciária a par-
tir do mês que vem, com o reajus-
te do salário mínimo, que passou 
de R$ 1.212 para R$ 1.302, uma alta 
de 7,43%. Conforme o Mapa de Em-
presas do Ministério da Economia, 
até novembro do ano passado, a Pa-
raíba tinha 160.817 MEIs. No país, o 
número ultrapassa os 11,5 milhões.

A analista do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas na Paraíba (Sebrae-PB), Ne-
lijane Ricarte, explica que a contri-
buição previdenciária dos MEIs é 
de 5% sobre o salário mínimo. Des-
ta forma, o valor sobe de R$ 60,6, pa-
gos mensalmente no ano passado, 
para R$ 65,1. 

As empresas comerciais ainda 
pagam a quantia de R$ 1 ao mês, re-
ferente ao Imposto sobre Comercia-
lização de Bens e Serviços (ICMS), e 
as de serviços arcam com R$ 5, re-
lativos ao Imposto sobre Serviços 
(ISS). Quem desempenha as duas 
atividades paga o somatório.

“Os benefícios da Previdência 
dos MEIs, como os auxílios e a apo-
sentadoria, são indexados ao salário 
mínimo, mas a alíquota é a mesma. 
Contudo, o teto de faturamento para 
fazer parte desse sistema tributário 
não mudou, ainda é de R$ 81 mil ao 
ano ou R$ 6.750 por mês”. Comen-
ta a gestora.

Contribuição de caminhoneiros
Já o MEI caminhoneiro tem ou-

tras condições de contribuição. Essa 
figura jurídica foi criada por outra 
lei e dispõe situações distintas. O 
índice de contribuição previdenciá-
ria é de 12% sobre o salário míni-
mo, o que corresponde, atualmen-
te, à quantia de R$ 157,44. “O teto de 
faturamento para inclusão na cate-
goria de MEI é maior do que o da re-
gra geral. O valor é de R$ 251,6 mil”, 
indica Nelijane Ricarte.

Os caminhoneiros que atuam 
como MEI comum e queiram mudar 
para a modalidade específica para 
eles têm até o dia 31 de janeiro para 
fazer a migração. Com a mudança, 
eles são enquadrados como trans-
portadores autônomos de cargas, o 
que pode ocorrer em quatro catego-
rias: municipal; intermunicipal, in-
terestadual e internacional; produ-
tos perigosos; e mudanças.

O Projeto de Lei Complemen-
tar 108/2021 propõe aumentar o li-
mite de faturamento anual do MEI 
de R$ 81 mil para R$ 130 mil ou R$ 
10.833,33 mensais, permitindo a con-
tratação de até dois funcionários. 
Atualmente, só é possível contratar 
um. O projeto ainda precisa ser apro-
vado na Câmara dos Deputados.

MEIS são maioria 
Entre as 256.223 empresas ativas 

na Paraíba, os MEIs somam 160.817 
empreendimentos, com representa-
tividade de 62,7% do total. Conforme 
o Mapa de Empresas do Ministério 
da Economia, 37.525 empreendedo-
res tornaram-se MEIs, no período de 
janeiro a novembro de 2022. Com o 
fechamento de 14.552 empresas, hou-
ve saldo de 22.973 novos MEIs. A ati-
vidade com maior número de regis-
tros no estado é o comércio varejista 
de artigos de vestuário e acessórios 
com 14.616 empresas. 

Projeto envolve a construção de uma subestação elétrica, novo sistema hidráulico e reforma de dois armazéns

Três obras fundamentais es-
tão em andamento na Área Pri-
mária do Porto de Cabedelo. No 
total, os investimentos somam R$ 
11.744.076,60, envolvendo a cons-
trução de uma subestação elétrica, 
o novo sistema hidráulico e ainda 
a reforma dos armazéns um e sete.

A Área Primária do porto é o 
espaço do complexo onde está lo-
calizado o cais, pátios, armazéns, 
prédio administrativo e instala-
ções de órgãos anuentes. O local 
tem recebido diversos aportes e 
melhorias, como a mudança na ilu-
minação do cais, nova pavimenta-
ção asfáltica e o projeto de combate 
a incêndios, por exemplo. No total, 
o investimento na Área Primária 

gira na casa dos R$ 30 milhões.
Atualmente, das três obras em 

andamento, a mais avançada é a re-
forma dos armazéns um e sete, que 
já foi 47% executada e representa um 
investimento de R$ 3.455.467,29. No 
armazém sete foi finalizado o refor-
ço estrutural e cobertura, faltando 
apenas o piso e a parte elétrica. Já 
no armazém um, o reforço estrutu-
ral e cobertura está em andamento.

O cronograma da construção da 
subestação de 1500KVA já foi 25,25% 
executado. Sendo um investimento 
de R$ 5.491.840,70, a obra está na fase 
de estruturação, enquanto acontece 
a reforma do prédio onde ficarão os 
transformadores e geradores.

Por fim, está acontecendo a ins-

talação da nova rede de drenagem 
e abastecimento hidráulico em um 
investimento de R$ 2.796.768,61. A 
obra tem 22% executado e está na 
fase de implantação do sistema de 
drenagem.

Concurso
A Companhia Docas da Paraíba 

(Docas-PB), autoridade responsável 
pela administração do Porto de Ca-
bedelo, confirmou que os candida-
tos aprovados e classificados serão 
convocados ainda no primeiro tri-
mestre de 2023.

O concurso foi realizado em 
maio do ano passado e teve o seu 
resultado homologado em agosto. 
Com o período eleitoral, estava ve-

dada a convocação, mas de acordo 
com a administração, a Docas-PB 
tem a expectativa de convocar com a 
maior brevidade possível os aprova-
dos, dentro do prazo de validade do 
certame, que é de dois anos, prorro-
gáveis por igual período, e de acor-
do com a sua necessidade e dispo-
nibilidade orçamentária.

As provas tiveram como obje-
tivo o preenchimento de 15 vagas 
nos níveis médio/técnico e supe-
rior, distribuídas da seguinte for-
ma: assistente administrativo (seis 
vagas), advogado (duas), adminis-
trador (duas), engenheiro ambiental 
(uma), engenheiro civil (duas), con-
tador (uma) e técnico de segurança 
do trabalho (uma).

Porto de Cabedelo executa R$ 11,7 milhões em obras 
Área primÁria

O Empreender Paraíba está 
participando da 35a edição do Sa-
lão do Artesanato Paraibano com 
um estande para informações so-
bre as ações do programa e as mo-
dalidades de crédito ofertado ao 
pequeno empreendedor. No local, 
também está sendo realizado um 
mutirão para renegociação de dí-
vidas e inscrições para concessão 
de crédito para os artesãos partici-
pantes do evento.

 As inscrições no Programa Em-
preender Paraíba para concessão 
de crédito são realizadas por meio 
da linha Empreender Artesanato, 
numa parceria com o Programa de 
Artesanato Paraibano (PAP), e po-
dem ser feitas durante o evento, no 
estande do Empreender. O atendi-
mento é destinado para pessoas fí-
sicas que sejam artesãos ou artesãs 
com o objetivo de iniciar um negó-
cio próprio ou ampliar um já exis-
tente. Os artesãos expositores que 
tiverem interesse em acessar o cré-
dito podem procurar o estande do 

Programa durante o horário de 
funcionamento do Salão para rea-
lizar a inscrição.

 Estão sendo disponibilizadas 
vagas, para o primeiro crédito e 
para renovação. O primeiro crédito 
será oportunizado para os artesãos 
que estão realizando a inscrição no 
Empreender PB pela primeira vez. 
Já a renovação é a liberação de um 
novo empréstimo para pessoas fí-
sicas que já receberam o crédito 
anteriormente e que tenham reali-
zado a quitação integral do finan-
ciamento.

 Os valores a serem concebidos 
variam de R$ 1,5 mil a R$ 15 mil 
com taxas de juros de 0,50% ao mês 
e carência de seis meses para ini-
ciar o pagamento.

 Para se inscrever os interessa-
dos devem apresentar RG, CPF, 
comprovante de residência, com-
provante de conta bancária e cartei-
rinha de artesão vigente reconhe-
cida pelo Programa de Artesanato 
Brasileiro.

Empreender PB abre inscrições 
para oferta de crédito a artesãos 

Salão do arteSanato

Todos os aparelhos de ar-
condicionado fabricados a partir 
do dia 1o deste mês devem apre-
sentar a nova etiqueta do Institu-
to Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), 
após mudança da métrica de 
consumo desses equipamentos. 
A nova etiqueta mostra, entre 
outras vantagens, quanto tem-
po o aparelho é usado por ano. 
Os equipamentos ganham clas-
sificação de A a F, duas letras a 
mais que na etiqueta antiga, sen-
do os de classificação A os mais 
eficientes. Os comerciantes te-
rão prazo até 30 de junho de 2024 
para se adaptar. 

A Etiqueta Nacional de Con-
servação de Energia foi criada 
após a Portaria Inmetro no 269, 
de 2021. A analista do Inme-
tro Danielle Assafin, responsá-
vel pelo Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE) para condi-
cionadores de ar, disse que foi 
adotada uma nova tecnologia, 
chamada inverter, para classifi-
car os aparelhos, seguindo ten-
dência mundial. Segundo Da-
nielle, o inverter “é o coração do 
ar-condicionado, que vai pul-
sando e fazendo com que o flui-
do refrigerante circule no inte-
rior do equipamento”.

Dependendo da temperatura 
externa, do uso do aparelho pelo 
consumidor, o compressor vai 
alcançando velocidades distin-
tas. “E isso traz para o país uma 
brutal economia de energia. Em 
determinados casos, estudos de 
fabricantes mostram que a eco-
nomia alcança até 60% de ener-
gia”, disse Danielle. Ela acrescen-
tou que a nova forma de medir 
o consumo de energia dos pro-
dutos consegue enxergar a efi-
ciência do compressor inverter, 
e, além disso, identifica quanto o 
ar-condicionado é usado no ano. 

Aparelhos mudam forma de 
medir o consumo de energia

 ar-condicionado

Alana Gandra 

Agência Brasil

Melhorias
Local tem recebido 
diversos aportes e 

benfeitorias, como a 
mudança realizada na 

iluminação do cais, 
nova pavimentação 

asfáltica e o projeto de 
combate a incêndios

Foto: Divulgação/Companhia Docas da Paraíba
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Tarciana Medeiros recebeu a presidência da instituição prometendo respeitar a diversidade e gerar oportunidades

Paraibana assume Banco do Brasil
primeira mulher

A nova presidente do Ban-
co do Brasil, Tarciana Me-
deiros, reforçou ontem o 
compromisso de entregar 
“resultados relevantes” para 
os acionistas do banco e des-
tacou que a instituição “so-
mará esforços” com a equipe 
econômica do governo. Pri-
meira mulher a ocupar o car-
go, a paraibana de Campina 
Grande fez um discurso emo-
cionado que lembrou as raí-
zes nordestinas e a diversida-
de do povo brasileiro.

“Agradeço aos 85 mil co-
legas do banco pelo acolhi-
mento caloroso à minha in-
dicação. Minha indicação 
significa o reconhecimen-
to à competência técnica e 
ao comprometimento des-
te time. Me sinto honrada 
pela oportunidade de liderá
-lo como funcionária de car-
reira que sou. A melhor for-
ma de agradecer é assumir o 
compromisso de continuar a 
entregar resultados relevan-
tes para os acionistas e contri-
buir para o desenvolvimento 
do país”, afirmou, em ceri-
mônia de posse no Centro 
Cultural do Banco do Brasil 
(CCBB), em Brasília.

Tarciana agradeceu a in-
dicação ao presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e ao mi-
nistro da Fazenda, Fernando 
Haddad. “Somaremos esfor-
ços com Haddad para cons-

truir um país próspero e sus-
tentável. Queremos ser uma 
empresa que promove desen-
volvimento da sociedade de 
forma eficiente”, completou.

Ela destacou que as mu-
lheres ocupam cada vez mais 
espaço na instituição e a di-
versidade no quadro de fun-
cionários do banco. Além do 
presidente Lula, participam 
do evento a ministra da Cul-
tura, Margareth Menezes, e 
o secretário-executivo da Fa-
zenda, Gabriel Galípolo.

Transparência e diálogo
Tarciana Medeiros citou 

a excelência dos modelos de 
governança da instituição 
e suas subsidiárias, coliga-
das e companhias nas quais 
o BB tem participação. “Mi-
nha gestão será marcada pela 
transparência e pelo diálogo 
franco e aberto”, prometeu.

A nova presidente do ban-
co destacou ações para o de-
senvolvimento de melho-
res soluções e produtos em 
áreas como seguros, previ-
dência, consórcios, meio de 
pagamentos, mercados de 
capitais, entre outros. “Nos 
sentiremos realizados de ter 
participado da transforma-
ção do país em nação que 
valoriza o povo. Essa trans-
formação do país vai levar a 
menos desigualdade e mais 
oportunidades para todos”, 
completou.

Entre as prioridades da 

“Nos sentiremos 
realizados 
de ter 
participado da 
transformação 
do país em 
nação que 
valoriza o povo

Tarciana Medeiros

O ministro de Minas e 
Energia, Alexandre Silvei-
ra, se reuniu ontem com o 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Flávio Dino, 
e o diretor-geral da Polícia 
Federal, Andrei Rodrigues, 
para discutir ações de com-
bate aos atos de vandalismo 
a torres de transmissão de 
energia registrados nos úl-
timos dias. 

Entre as ações em aná-
lise, segundo a pasta, está 
a participação de forma in-
tegrada de agentes de se-
gurança estadual e federal, 
com o reforço do patrulha-
mento em áreas estratégicas 
e o reforço do monitoramen-
to das linhas de transmis-
são com o uso de novas tec-
nologias, como câmeras e 
drones.

Em nota, o ministro de 
Minas e Energia informou 
que a iniciativa da reunião 
partiu da pasta, com objeti-
vo de evitar novos casos e as-
segurar o suprimento ener-
gético no país. Uma nova 
reunião sobre o tema está 
prevista para ser realizada 
hoje com representantes do 
setor elétrico, da Abrate, da 
Aneel e do ONS para a de-
terminação de medidas.

O ministro Alexandre 
Silveira afirmou que a Po-
lícia Federal e a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
também participarão do en-
contro.

Segundo a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 

(Aneel), até o momento fo-
ram registradas sete ocor-
rências de atos contra as ins-
talações de transmissão.

No total, quatro torres 
foram derrubadas em Ron-
dônia e no Paraná. Também 
foram registrados atos de 
vandalismo, sem quedas de 
torres, em São Paulo e no Pa-
raná. A situação vem sendo 
monitorada por um gabi-
nete de acompanhamento 
conjunto desde a última se-
mana. A agência ressaltou 
que as ocorrências não cau-
saram interrupção do for-
necimento de transmissão 
de energia e que as empre-
sas estão atuando nos dados 
detectados.

O MME informou que 
encaminhou ofícios para os 
governos de São Paulo, Ron-
dônia e do Paraná para ado-
ção de medidas preventivas 
e investigativas. 

Rigor da lei
Em nota, o ministro 

afirmou que o governo irá 
agir com o rigor da lei, pu-
nir e cobrar o ressarcimen-
to dos vândalos. “O MME 
também enviou ofício para 
as maiores transmissoras e 
para a Associação Brasilei-
ra das Empresas de Trans-
missão de Energia Elétrica 
(Abrate) para efetuarem me-
didas preventivas de inspe-
ção e de reforço na seguran-
ça das instalações, inclusive 
de monitoramento eletrôni-
co, e para adotarem planos 
de contingência para resta-
belecimento célere dos equi-
pamentos danificados.”

Ministros se reuniram com 
PF para tratar vandalismo 

torres de transmissão

O vice-presidente da Re-
pública e ministro do De-
senvolvimento, Indústria, 
Comércio e Serviços, Geral-
do Alckmin, disse ontem 
que a reforma tributária é 
uma questão central para o 
Brasil e deve ser realizada 
ainda no primeiro ano do 
novo governo.

“A reforma tributária é 
central. Ela pode fazer o 
PIB [Produto Interno Bru-
to] crescer, ela pode trazer 
eficiência econômica, sim-
plificando a questão tri-
butária e entendo o que é 
essencial, inclusive para a 
indústria”, disse ele, que 
esteve  na sede da Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp), na 
capital paulista, onde parti-
cipou de uma reunião com 

a diretoria da instituição.
Alckmin também dis-

se que o governo pretende 
acabar com o Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI), imposto federal 
que incide sobre produtos 
nacionais e importados que 
passaram por algum pro-
cesso de industrialização 
(beneficiamento, transfor-
mação, montagem, acondi-
cionamento ou restauração).

Desde julho do ano pas-
sado, um decreto garantiu a 
redução de 35% na alíquota 
do IPI sobre os itens fabri-
cados no Brasil. O governo 
Lula decidiu manter essa re-
dução por enquanto, mas a 
meta é acabar com o tributo.

“A próxima meta é aca-
bar com o IPI, e para acabar 
com o IPI é a reforma tri-
butária. Tudo o que é PEC 
[Proposta de Emenda à 

Constituição], que deman-
da mudança constitucio-
nal, três quintos [dos votos], 
duas votações, tem que ser 
rápido. Tem que fazer no pri-
meiro ano, aproveitar o em-
balo, a legitimidade do pro-
cesso eleitoral, e avançar o 
máximo”, disse Alckmin.

Durante a reunião, o vice
-presidente também pediu 
apoio dos empresários para 
desburocratizar a economia. 
“Peço a vocês que nos man-
dem todas as propostas para 
desburocratizar”, falou ele.

Antes da fala de Alck-
min, o presidente da Fiesp, 
Josué Gomes, reclamou da 
alta carga tributária do país 
e falou sobre a necessidade 
de se reindustrializar o Bra-
sil. “Se reindustrializarmos 
o Brasil, promoveremos o 
crescimento econômico a 
taxas elevadas que o Bra-

sil precisa para resolver, in-
clusive e principalmente, os 
problemas sociais que são 
tão graves”, disse ele. 

O presidente da Fiesp co-
mentou a necessidade de se 
discutir e aperfeiçoar a re-
forma trabalhista, desde que 
“não tenhamos retrocessos”, 
destacou Josué Gomes.

Alckmin diz que reforma tributária é central
prioridade

A derrocada dos papéis 
das Lojas Americanas na 
Bolsa de Valores não afetou 
apenas quem investe na com-
panhia. A queda no valor da 
empresa prejudicou os in-
vestidores de um dos fun-
dos mais conservadores do 
Nubank, que registrou per-
das nos últimos dias. Fun-
dos de outras gestoras que ti-
nham recursos aplicados nas 
Americanas e seus investido-

res também tiveram perdas.
Com aplicação a partir de 

R$ 1, o Nu Reserva Imediata 
tinha quase 1% do seu patri-
mônio aplicado em debên-
tures da Lojas Americanas 
e da B2W em setembro do 
ano passado, de acordo com 
o último dado disponível. O 
fundo tem um patrimônio 
de quase R$ 2,6 bilhões e é 
vendido como um produto 
de baixo risco dentro da fer-
ramenta “caixinha” (espécie 
de poupança oferecida pela 
fintech). Os papéis da Ame-

ricanas, por sua vez, também 
eram considerados de baixo 
risco por agências de rating. 
Ao todo, o Nu Reserva Ime-
diata tem 18,61% do patrimô-
nio aplicado em debêntures.

Entre os dias 12 e 13, na 
esteira da perda de valor do 
papel da companhia na Bol-
sa, o valor da cota do fundo 
registrou queda. Caiu de R$ 
1,147577 para R$ 1,138968, de 
acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima).

O recuo fez com que o 
fundo passasse a ter um de-
sempenho abaixo do CDI, o 
referencial perseguido. Nos 
seis últimos meses o Nu Re-
serva Imediata tem ganhos 
de 6,4%, enquanto o CDI tem 
alta de 6,69%.  O Nubank afir-
mou que cerca de 10% das 
“caixinhas” existentes têm 
recursos no Nu Reserva Ime-
diata, que é uma das opções 
de fundo, com alta liquidez, 
baixo risco e que busca ren-
tabilidade acima do CDI ao 
longo do tempo.

Crise na Americanas afeta clientes do Nubank
renda fixa

Agência Brasil

n 

Vice-presidente 
disse que o 
governo deve 
acabar com 
o IPI, imposto 
que incide 
em produtos 
nacionais e 
importados

Luiz Guilherme Gerbelli 

Agência Estado

Marlla Sabino 

Agência Estado

sua gestão, estarão: fomento 
ao crédito, em especial o ru-
ral, mas de forma criteriosa; 
apoio à agricultura familiar; 
fomento ao empreendedoris-
mo; fomento à educação e in-
clusão financeira; reforço do 
compromisso do banco com 
a sustentabilidade ambien-
tal; e aceleração da transfor-
mação digital. 

Em uma breve fala, o pre-
sidente Lula lembrou a impor-
tância da posse da paraibana 
no Banco do Brasil e ressal-
tou o simbolismo da posse de 
uma mulher no cargo após 
mais de 200 anos de história 

do banco. “Você não é obra do 
acaso. Você foi construída por 
gente que cuida de você”, dis-
se. O presidente ainda opinou 
sobre a missão da instituição. 

“Eu sei que o Banco do 
Brasil é um dos grandes fi-
nanciadores do agronegócio, 
mas, no meu tempo, financiá-
vamos também com muito or-
gulho os pequenos e médios 
produtores rurais. Porque são 
eles que mais colocam ali-
mento na mesa de todos nós”, 
afirmou o presidente.

Nomeação
A nomeação de Tarcia-

na Medeiros foi publicada 
em decreto no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem. 
Primeira mulher a presidir 
o Banco do Brasil em toda a 
história da instituição. 

A carreira da nova presi-
dente do banco público co-
meçou em 1988. Na época, 
Tarciana trabalhava como fei-
rante, dez anos depois foi pro-
fessora.

Ela entrou no Banco do 
Brasil em 2000. Na empresa, 
ela trabalhou em cargos na 
rede de varejo, agências e su-
perintendências. Medeiros 
também ocupou cargos de 

gerência de relacionamento 
e negócios, passando por uni-
dades do Norte e do Nordes-
te, além do Distrito Federal.

Ela tem bacharelado em 
Administração de Empresas 
e pós-graduada em Admi-
nistração, Negócios e Marke-
ting; em Liderança, Inovação 
e Gestão; MBA em BI e Analy-
tics em curso, além de possuir 
formação do Banco do Brasil 
para atuação em cargos de 
alta gestão executiva.

A mesma edição do DOU 
traz a exoneração de Fausto 
Ribeiro do cargo de presiden-
te do Banco do Brasil.
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Em posse prestigiada por colegas e autoridades, Tarciana destacou o combate às desigualdades 

Agência Estado
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Diversidade

A Promotoria da cidade quer que a Justiça exija a reconstrução dos muros de contenção do reservatório 

Ação Civil vai garantir barragem
em pocinhos

A Promotoria de Jus-
tiça de Pocinhos ajuizou a 
Ação Civil Pública 0800012-
13.2023.8.15.0541, a fim de que 
a Justiça determine ao Muni-
cípio a reconstrução dos mu-
ros de contenção do reserva-
tório localizado no Cajueiro, 
bem como a adoção de ou-
tras medidas de segurança 
àquela comunidade, ou a de-
molição de toda a estrutura, 
tomando as providências ne-
cessárias para proteger a co-
munidade de enchentes e de-
sabamentos. A ACP decorre 
do Procedimento Adminis-
trativo 026.2022.000396, ins-
taurado pela promotora de 
Justiça, Fabiana Alves Muel-
ler, para apurar o rompimen-
to dos tanques de água na ci-
dade, ocorrido em 25 de maio 
do ano passado, que destruiu 
casas e deixou quatro pessoas 
feridas.

Na ACP, a representan-
te do Ministério Público da 
Paraíba, relembra todas as 
medidas tomadas pela Pro-
motoria para alcançar uma 
solução consensual e extra-
judicial para o problema jun-
to ao Município de Pocinhos. 
Fabiana Mueller também des-
taca conteúdos de relatórios e 
laudos de órgãos públicos, en-
tre eles o Corpo de Bombei-
ros, este apontando, inclusive, 
uma situação de “alto risco”, 
e recomendando a “confec-
ção de um laudo de um pro-
fissional competente na área 
de engenharia, especializado 
em barragens e tanques, que 
ateste sua segurança”.

A promotora de Justiça 
também ressaltou o conteú-
do do relatório do Núcleo de 
Apoio Técnico (NAT/MPPB), 
que apontou possíveis causas 
do desastre e sugeriu duas 
opções para solucionar os 
problemas: reconstruir todos 
os muros de contenção e pro-
por medidas de segurança à 
população a jusante dos tan-

ques; bem como demolir to-
dos os muros de contenção e 
propor medidas de seguran-
ça à população do entorno do 
Lajedo de Pocinhos.

Diante disso, a Promotoria 
de Justiça propôs ao Municí-
pio a celebração de um termo 
de ajustamento de conduta 
para que as medidas apon-
tadas fossem adotadas. A 
Prefeitura, por sua vez, não 
aceitou os termos do TAC, 
propondo de forma genéri-
ca a desativação dos tanques.

“Insta salientar que todos 
esses procedimentos foram 
adotados por esta Promoto-
ria de Justiça, em atenção ao 
princípio da conciliação, to-
davia, o requerido demons-
trou não ter interesse em 
resolver a problemática de 
forma efetiva, tentando fur-
tar-se da obrigação de garan-
tir a segurança da popula-
ção, bem como do próprio 
meio ambiente, já que even-
tual novo rompimento dos re-
servatórios existentes no local 
conhecido como “Lajedo dos 
Cajueiros”, poderá acarretar 
lastro de destruição, atingin-
do, sobretudo, as pessoas que 
vivem naquele entorno”, diz a 
promotora, em trecho da ação 
judicial.

A ação decorre de procedimento administrativo da promotora de Justiça, Fabiana Alves Mueller, para conter o rompimento

Fundac chama servidores para recadastramento
agentes socioeducativos

O presidente da Funda-
ção Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” – Fun-
dac, Flavio Moreira, por 
meio de Portaria Externa 
02/2023/GP/FUNDAC, pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, nesse sá-
bado (14), convoca servido-
res para recadastramento 
funcional, visando imple-
mentar a política de atuali-
zação permanente de dados.

 De acordo com o edital, 
o recadastramento é desti-
nado a todos os servidores 
públicos titulares de cargo 
efetivo, em função comissio-
nada e contratados tempo-
rários da Fundac, se esten-
dendo ainda aos servidores 
à disposição ou cedidos, à 
disposição ou cedidos por 
convênio, permuta a outros 

órgãos e entidades da admi-
nistração estadual ou a outro 
ente da Federação, a servido-
res afastados e de licença de 
qualquer natureza.

O recadastramento é de 
caráter obrigatório e acon-
tecerá de forma presencial, 
seguindo o cronograma es-
tabelecido no Anexo I da 
Portaria, ficando sua orga-
nização, implementação, ge-
renciamento e execução, sob 
a responsabilidade da Coor-
denação Pessoal. Para a rea-
lização do mesmo, o servidor 
deverá preencher o formulá-
rio próprio (anexo IV) e ane-
xar documentos descritos no 
artigo 5º. Lembrando que a 
documentação exigida de-
verá ser providenciada e en-
tregue à chefia imediata, que 
encaminhará à Coordenação 
de Pessoal via PBDOC. 

Edital de Remoção
No mesmo Diário Oficial 

consta ainda, o Edital de Re-
moção 01/2023 que regula-
menta procedimentos especí-
ficos para remoção, a pedido, 
do servidor Agente Socioe-
ducativo, lotado na Area II 
(Lagoa Seca), para Unida-
de Socioeducativa da Área I 
(João Pessoa), motivada pela 
diminuição de socioeducan-
dos da Unidade de origem, 
conforme critérios elencados 
no Processo de Seleção Inter-
na 02/2022. 

O Edital de Remoção 
contemplará um total de 
até 15 (quinze) vagas para 
agente socioeducativo do 
sexo masculino em exercí-
cio na Unidade Socioedu-
cativa Lar do Garoto, de 
Lagoa Seca/PB e estive-
rem dentro dos seguintes 

critérios: não houver sofri-
do sanção administrativa; 
possuir assiduidade nos 
exercícios de 2021 e 2022 
acima de 95%; e volunta-
riar-se para a remoção, en-
tre outros.

O servidor deverá reque-
rer a remoção através de for-
mulário próprio, constante 
do Anexo I do Edital, e en-
caminhar à Coordenação 
de Pessoal mediante pro-
tocolo, que encaminhará à 
Coordenação de Segurança 
para no prazo de cinco dias 
úteis relacionar os servido-
res habilitados. Cabendo ao 
setor pessoal, proceder ao le-
vantamento de informações. 
Na hipótese de desempate, o 
resultado final será encami-
nhado ao presidente da Fun-
dac, para homologação e ex-
pedição de Portarias.

Foto: Divulgação/MPPB
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Corpo de 
Bombeiros 
aponta, 
inclusive,  
situação de 
“alto risco”, e 
recomenda a 
“confecção de 
um laudo de 
um profissional 
competente”

O presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desem-
bargador Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, recebeu o pro-
curador-geral de Justiça, An-
tônio Hortêncio Rocha Neto, 
para tratar sobre o funciona-
mento das audiências de cus-
tódia nos cinco polos estaduais. 
O encontro de trabalho aconte-
ceu na manhã de ontem, com 
as presenças do juiz auxiliar 
da presidência do TJPB, Ro-
drigo Marques Silva Lima; do 
presidente da Associação Pa-
raibana do Ministério Público, 
Leonardo Quintans Coutinho; 
e do secretário-geral do Minis-
tério Público da Paraíba, Rodri-
go Marques da Nóbrega.

“A reunião foi muito pro-
veitosa, onde pudemos avan-
çar em vários pontos, no tocan-
te aos polos que funcionam nas 
comarcas de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Guarabira, Patos 
e Cajazeiras”, comentou o de-
sembargador Saulo Benevides. 
O presidente do TJPB lembrou 
que as audiências de custódia, 
em João Pessoa, funcionam em 
horário normal de expediente. 

Já nas demais comarcas, o sis-
tema atua em dias de plantão.

De acordo com o procura-
dor-geral de Justiça, “o encon-
tro de trabalho serviu, também, 
para moldar a dinâmica e me-
lhor estabelecer o que pode ser 
feito ou não por meio de video-
conferência. Trouxemos algu-
mas situações pontuais de cada 
órgão e como estão o andamen-
to nos polos de custódia, du-
rante os plantões”, revelou An-
tônio Hortêncio Rocha Neto.

No âmbito do Poder Judi-
ciário estadual, as audiências 
de custódia são disciplinadas 
pela Resolução nº 14/2016. A 
medida considera a necessi-
dade de imposição do exame 
pelo Juízo da legalidade da pri-
são em flagrante, bem como se 
é o caso da concessão da liber-
dade provisória, com ou sem 
substituição por uma das me-
didas cautelares alternativas à 
prisão, ou ainda converter em 
prisão preventiva, se presentes 
os requisitos desta, nos termos 
da Lei n. 12.403/2011.

O artigo 1º da referida Reso-
lução determina a implantação 

dos núcleos de custódia no Es-
tado da Paraíba. “Toda pessoa 
presa, independentemente da 
motivação ou natureza do ato, 
seja obrigatoriamente apresen-
tada ao juiz competente, em até 
24 horas da comunicação, e ou-
vida sobre as circunstâncias em 
que se realizou sua prisão”, diz 
o artigo, com base na Resolução 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) nº 213/2015.

Presidente do TJPB e procurador
discutem audiências de custódia

funcionamento

Foco
“O encontro de 
trabalho serviu, 
também, para 

moldar a dinâmica e 
melhor estabelecer 
o que pode ser feito 
ou não por meio de 
videoconferência”

João Pessoa sediará, na 
próxima quinta e sexta-
feira a 24ª reunião do Fó-
rum de presidentes dos 
Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo (CAUs). 

O evento – realizado 
pela primeira vez na Pa-
raíba – acontecerá no Ho-
tel Nord Luxxor Tambaú, 
localizado na Avenida Al-
mirante Tamandaré, 740, 
na orla de Tambaú. 

Nova coordenação
Na ocasião, os presi-

dentes dos CAUs também 
vão eleger a nova coorde-
nação do Fórum para o 
exercício referente ao ano 
de 2023.

Participarão do evento, 
de forma presencial e re-
mota, representantes dos 
26 estados brasileiros e do 
Distrito Federal. 

Para o presidente do 
CAU-PB, Eduardo Nó-
brega, promover o evento 
no estado paraibano é de 
grande importância para 
a categoria, tendo em vista 

que isso “coloca a Paraíba 
no centro das discussões 
nacionais sobre Arquite-
tura e Urbanismo”. Esse 
evento, segundo explicou 
Eduardo, geralmente, é se-
diado em Brasília. No en-
tanto, alguns presidentes 
pediram para sediar e, ele, 
foi um dos primeiros. 

“Trazer (a reunião do 
Fórum de Presidentes dos 
CAUS) para a Paraíba re-
força a credibilidade e a in-
fluência da nossa arquite-
tura no cenário nacional. 
Esse fórum não está indo 
para todos os estados. 

Então, poder sediar um 
evento como esse mostra 
a boa relação e a sintonia 
que há entre o CAU-PB 
e o CAU nacional”, des-
tacou Eduardo Nóbrega, 
ressaltando o incessante 
trabalho em busca de me-
lhorias para o CAU, como 
um todo.

Balanço 2022
Além da eleição da 

nova coordenação, previs-

ta para o primeiro dia do 
evento, o Fórum tem como 
objetivo apresentar o ba-
lanço referente ao exercí-
cio de 2022, debater uma 
série de assuntos voltados 
às áreas da arquitetura e 
do urbanismo no Brasil, 
com destaque para a fis-
calização realizada pelo 
CAU, a comunicação do 
órgão com os estados, a 
gestão documental – rea-
lizada por meio da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
– além de apresentar o pla-
nejamento para o ano vi-
gente. 

Para além do Fórum, 
alguns presidentes rea-
lizarão uma visita técni-
ca, no próximo sábado, ao 
município de Conde, no 
Litoral Sul paraibano. 

Na ocasião, os convida-
dos vão conhecer o Cen-
tro da cidade, que foi re-
vitalizado depois de um 
concurso nacional de pro-
jeto de arquitetura e urba-
nismo, e é um referencial 
para estas áreas.

João Pessoa vai sediar, na quinta e 
sexta-feira, 24a reunião da entidade

arquitetura e urbanismo
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O caso é semelhante ao de outro anestesista, Giovanni Quintella Bezerra, preso em julho de 2022 

Anestesista é preso acusado de estupro
vítimas em cirurgia

Marcio Dolzan 

Agência Estado

A Polícia Civil do Rio 
prendeu no início da manhã 
desta segunda-feira, 16, um 
anestesista de nacionalidade 
colombiana por estupro de 
vulnerável. Andrés Eduardo 
Onate Carrillo, de 32 anos, é 
acusado de estuprar pacien-
tes que ele sedava para a rea-
lização de cirurgias. Carillo 
foi preso em casa, na Barra 
da Tijuca, na zona oeste da 
capital. O caso é semelhante 
ao de outro anestesista, Gio-
vanni Quintella Bezerra, pre-
so em julho de 2022 por ata-
car uma parturiente.

Os agentes chegaram até 
o médico a partir de uma 
investigação contra ele por 
produção e armazenamento 
de pornografia infantil. No 
mês passado, uma investi-
gação do Serviço de Repres-
são a Crimes de Ódio e Por-
nografia Infantil (Sercopi) da 
Polícia Federal, com o apoio 
do setor de Inteligência do 
2º Departamento de Polícia 
de Área (DPA) da Polícia Ci-
vil, descobriu mais de 20 mil 
arquivos em equipamentos 
eletrônicos do médico com 

imagens de abuso sexual en-
volvendo crianças a adoles-
centes. Entre os vídeos, os 
agentes encontraram provas 
dos ataques às pacientes.

Segundo a polícia, An-
drés Carrillo tinha o hábito 
de filmar os estupros e guar-
dar as imagens.

O médico tinha autoriza-
ção para trabalhar no Brasil e 
atuava em hospitais da rede 
pública e privada. 

Ele foi levado para a De-
legacia da Criança e do Ado-
lescente Vítima (Dcav), e os 
investigadores querem des-
cobrir agora se há outras ví-
timas.

A reportagem tentou loca-
lizar a defesa do médico mas 
não conseguiu. 

Estupro de parturiente
O caso é semelhante ao de 

Giovanni Quintella Bezerra, 
anestesista que foi filmado 
abusando de uma parturien-
te em julho do ano passado. 

O julgamento de Bezer-
ra, que está preso no presídio 
Pedrolino Werling de Olivei-
ra, conhecido como Bangu 8, 
começou no mês passado e 
será retomado em fevereiro. 
O caso tramita em sigilo.Andrés Eduardo Onate Carrillo (D), de 32 anos, é acusado de estuprar pacientes que ele sedava para a realização de cirurgias
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O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) está 
com as inscrições abertas para 
o XII Prêmio de Fotografia-
Ciência & Arte, destinado a 
premiar imagens produzidas 
no âmbito de uma pesquisa 
científica.

Podem participar estu-
dantes de graduação e pós-
graduação, graduados e 
pós-graduados, docentes, pes-
quisadores brasileiros e es-
trangeiros com visto perma-
nente no Brasil.

O prêmio é atribuído em 
duas categorias:  Imagens Pro-
duzidas por Câmeras Foto-
gráficas -Ambiente natural e 
antrópico, e  Imagens Produ-
zidas por Instrumentos Es-
peciais (ópticos, eletrônicos e 
eletromagnéticos), tais como 
lupa, microscópio, microscó-
pio eletrônico, telescópio, ima-
gem de satélite, raios-x, ultras-
som, ressonância magnética, 
endoscópio, colposcópio, PET 
Scan e tomografia computa-
dorizada.

Para cada uma das cate-

gorias, serão premiados três 
candidatos, com premiação 
em dinheiro de R$ 15 mil, 
para o primeiro candidato; 
R$ 10 mil, para o segundo lu-
gar; e R$ 5 mil para o tercei-
ro colocado. Além disso, os 
seis agraciados recebem pas-
sagens aéreas e diárias para a 
cerimônia presencial de pre-
miação. A premiação aconte-
ce tradicionalmente durante a 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), que este ano 
será realizada entre 23 e 29 de 

julho, na Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Curitiba.

As inscrições terminam às 
18h do dia  3 de abril de 2023 e 
são realizadas exclusivamente 
no site do prêmio: http://pre-
mios.cnpq.br/web/pfca

A escolha dos premiados 
será realizada por uma comis-
são julgadora designada pelo 
CNPq, de caráter multidisci-
plinar e constituída por sete 
pesquisadores oriundos da 
comunidade científica e tec-
nológica, contemplando áreas 
do conhecimento como artes, 

química, física, biologia, me-
dicina, astronomia e arquite-
tura, entre outras.

As imagens serão avalia-
das pelos critérios de impacto 
visual, originalidade, domí-
nio de técnica e estética, rele-
vância para a pesquisa e con-
tribuição para popularização 
e divulgação científica e tec-
nológica.

O Prêmio
O Prêmio de Fotografia 

CNPq - Ciência & Arte tem 
como objetivos fomentar a 
produção de imagens com a 
temática de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, contribuir 
com a divulgação e a popula-
rização da ciência e tecnolo-
gia e ampliar o banco de ima-
gens do CNPq. Em 11 edições 
realizadas do Prêmio, desde 
sua criação em 2011, foram 
recebidas 8.410 inscrições e 
imagens e premiadas 84 ima-
gens e seus autores oriundos 
de todas as regiões do país: 49  
do  Sudeste, 11  do Sul, 10  do 
Norte, oito do Nordeste e seis 
do Centro-Oeste.

As inscrições terminam às 18h do dia  3 de abril de 2023

CNPq abre inscrições para fotografias 
Prêmio

Foto: Reprodução/Freepik

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) abriu ins-
crições para 10 vagas no cur-
so de mestrado do Progra-
ma de Pós-Graduação (PPG) 
em Biotecnologia (PPGBio-
tecM), vinculado ao Centro 
de Biotecnologia (CBiotec). 
As inscrições serão realiza-
das pelo Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica (SIGAA), 
até o dia 20 de janeiro de 2023.

Do total de vagas ofereci-
das, 20% serão destinadas a 
candidatos oriundos da po-
pulação negra, povos indí-
genas, povos e comunidades 
tradicionais e pessoas com de-
ficiência, o que corresponde a 
duas vagas. 

As vagas são distribuídas 
entre as áreas de concentra-
ção: Biotecnologia Aplicada à 
Saúde (linha de pesquisa “De-
senvolvimento de Agentes Te-
rapêuticos, Profiláticos e de 
Diagnóstico”); e Biotecnolo-
gia Aplicada aos Recursos Re-
nováveis (linhas de pesquisa 
“Desenvolvimento de Biopro-
dutos e Bioprocessos Aplica-

dos à Indústria” e “Biopros-
pecção e Aproveitamento de 
Recursos Naturais”).

A seleção de mestra-
do constará de três etapas: 
apresentação de projeto (de 
caráter eliminatório e clas-
sificatório), capacidade de in-
terpretação de texto em lín-
gua estrangeira (inglês, de 
caráter eliminatório e classi-
ficatório) e avaliação de cur-
rículo (de caráter classifica-
tório).

Para se inscrever no pro-
cesso seletivo, ao acessar o en-
dereço eletrônico do SIGAA 
(https://sigaa.ufpb.br), é pre-
ciso selecionar: Processos Se-
letivos > Processos Seletivos 
> Stricto Sensu. 

O valor da taxa de inscri-
ção é de R$ 85,93, a ser pago 
por meio de Guia de Recolhi-
mento da União (GRU).

Mais informações podem 
ser obtidas junto à coorde-
nação do Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia, 
pelo e-mail: ppgbiotecm@
cbiotec.ufpb.br .

UFPB vai promover um 
novo curso de mestrado

biotecnologia

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

Começou a ser aplicada, a 
partir de ontem, a nova forma 
de notificação de alerta de de-
sastres para a população, en-
viadas pelos órgãos de De-
fesa Civil. A nova forma vai 
permitir que as mensagens 
apareçam na tela do celular 
de forma sobreposta e desta-
cada de outros conteúdos. A 
medida atende determinação 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) e tem 
por objetivo “aumentar o po-
tencial de prevenção de ris-

cos de impactos de situações 
de emergência.”

Atualmente, as mensagens 
com os alertas de desastres são 
enviados pelos órgãos de De-
fesa Civil aos cidadãos pré-ca-
dastrados na plataforma em 
região que esteja sob risco. As 
informações são encaminha-
das por SMS à população pe-
las prestadoras de telefonia 
móvel e vão diretamente para 
a caixa de entrada de mensa-
gens do celular, necessitando 
ser aberta para visualização. 
Já a imagem necessita de ação 
do usuário para ser fechada.

Inicialmente serão feitos 

testes com as prestadoras de 
telefonia celular e órgãos de 
Defesa Civil nos municípios 
de Anápolis (GO), Petrolina 
(PE), Parauapebas (PA), Juiz 
de Fora (MG), Paranaguá (PR), 
Angra dos Reis (RJ) e Petrópo-
lis (RJ). As pessoas interessa-
das em participar dos testes e 
receber as mensagens preci-
sam se cadastrar no número 
40199, informando o CEP da 
sua localidade.

“Nesta primeira fase, a 
funcionalidade será ativada, 
em exercício-piloto, em sete 
municípios e para os aler-
tas encaminhados pelos ór-

gãos competentes classifica-
dos como graves”, informou 
a Anatel.

Em operação desde 2017, 
a Solução de Notificação de 
Alertas via SMS (telefonia mó-

vel) tem, hoje, mais de nove 
milhões de usuários cadastra-
dos. A Anatel informou que 
em dezembro deste ano vai 
testar uma nova modalidade 
de envio de alertas que não 

precisará de cadastro prévio 
e que contará com um alarme 
sonoro que será ativado mes-
mo quando o celular estiver 
em modo silencioso.

“O objetivo é comple-
mentar e auxiliar as ações 
dos órgãos de Defesa Civil 
na prevenção e mitigação dos 
impactos ocasionados por de-
sastres naturais, alertando os 
cidadãos que estejam em lo-
calidades de risco de eventos 
como alagamentos, enxurra-
das, deslizamentos de terra, 
vendavais, chuvas de grani-
zo, entre outros”, informou a 
agência reguladora.

Anatel inicia testes para envio de mensagens com avisos prévios
alerta De Desastres

Serão feitos testes com as prestadoras de telefonia celular 

Foto: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro



A 4a rodada do Campeonato Pa-
raibano da 1a Divisão, antes prevista 
para ocorrer com cinco partidas, teve 
o número de jogos reduzido. Isso por-
que a Federação Paraibana de Futebol 
(FPF-PB) emitiu, no último fim de se-
mana, um comunicado oficial dando 
conta da mudança de data da partida 
entre Campinense e Nacional de Patos.

Antes agendada para a próxima 
quarta-feira (18), às 20h30, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, o due-
lo foi reagendado para o dia 8 de feve-
reiro, sendo mantido o mesmo horário 
e local do confronto. A entidade aten-
deu a um pedido solicitado pela dire-
toria do Campinense.

Com a confirmação da 1a rodada 
da Copa do Nordeste agendada para 
o próximo fim de semana, a Raposa 
já tem o seu primeiro compromisso 
na competição regional já no sába-
do (21), contra o Fortaleza-CE, a par-
tir das 17h30, no Estádio Presidente 
Vargas, em Fortaleza-CE. Com isso, 
a diretoria rubro-negra alegou di-
ficuldades na logística para o con-
fronto, no entanto, a mudança só foi 
confirmada pela FPF-PB depois que 
o Nacional de Patos ter conseguido 
ressarcimento do valor pago para 
o hotel onde ficaria hospedado em 
Campina Grande.

“O clube tomou ciência da situa-
ção através da Entidade e concordou 
desde que não houvesse nenhum 
prejuízo e assim concordamos”, disse 

José Ivan, diretor do Nacional.
Confirmada a mudança no con-

fronto pelo Campeonato Paraibano, o 
Campinense terá pelo menos uma se-
mana de preparação para o confron-
to de sábado contra o Fortaleza-CE. E 
o goleiro Otávio Passos, que estreou 
no confronto com o Botafogo no Pa-
raibano, quer dar sequência à titula-
ridade no gol rubro-negro. 

“Não cabe a mim definir sobre a ti-
tularidade, mas respeito todos os pro-
fissionais e vou em busca de meu es-
paço,” comentou o camisa 66.

O Nacional de Patos, por sua vez, 
só deve voltar a disputar uma partida 
pelo Campeonato Paraibano na 5a ro-

dada, quando vai receber o Auto Espor-
te no Estádio José Cavalcanti, em Patos. 
A 4a rodada do Certame Estadual será 
aberta na próxima quinta-feira (19) com 
o confronto entre São Paulo Crystal x 
Sousa, às 19h30, no Estádio Carneirão, 
em Cruz do Espírito Santo. 

No Sábado (21), Serra Branca e 
Queimadense se enfrentam no Ami-
gão, em Campina Grande, às 16h. No 
mesmo horário, em João Pessoa, no 
Ameidão, o CSP estreia na compe-
tição contra o Auto Esporte. Por fim, 
Botafogo e Treze duelam pelo “Clás-
sico Tradição”, a partir das 16h, no do-
mingo (22), no Estádio Ameidão, em 
João Pessoa.
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paraibano 2023

O Campeonato Paraibano da 1a divisão teve as suas três pri-
meiras rodadas marcadas por reclamações de arbitragem nas 
duas grandes partidas até aqui, Sousa e Botafogo, além do clás-
sico Botafogo e Campinense, respectivamente.

O placar de 2 a 2 no primeiro “Clássico Emoção” do ano 
envolvendo Botafogo e Campinense, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, no último domingo, selou o segundo em-
pate do alvinegro na competição. Com isso, o Belo se-
gue sem vencer no Certame Estadual já que na sua 
primeira apresentação, em Sousa, também ficou na 
igualdade de 1 a 1.

E por falar nos dois jogos do Botafogo na competição, 
ambos têm algo em comum não apenas nos resultados, mas 
também em reclamações quando o assunto é arbitragem. No con-
fronto contra o Campinense, o árbitro principal, Douglas Magno 
de Melo Pereira, relatou na súmula do jogo que um dirigente do 
Botafogo havia adentrado no campo de jogo para fazer reclama-
ções e ameaças à equipe de arbitragem. Na súmula, o dirigente 
citado é Afonso Guedes, vice-presidente do clube.

“Informo que após o término 
do jogo,  o Sr. Afonso Guedes, di-
rigente do Botafogo Futebol Clu-
be, adentrou ao campo de jogo e 
dirigiu-se até a equipe de arbi-
tragem e proferiu as seguintes 
palavras: -Isso que você fez aqui 
foi uma palhaçada, você não api-
ta mais jogo do Botafogo. Pode 
relatar na súmula, quem está di-
zendo sou eu”, foi o que relatou 
na súmula o árbitro da partida, 
Douglas Mango de Melo Pereira.

Em contato com a reporta-
gem do Jornal A União, o di-
rigente alvinegro confirmou o 
relato e mais uma vez lamen-
tou a forma de como foi condu-
zida a arbitragem no “Clássico 
Emoção”.

“Realmente me dirigi ao 
campo de jogo para reclamar 
da forma de como foi conduzi-
da a arbitragem da partida. O 
árbitro inverteu algumas faltas 
e teve posições diferentes quan-
to a aplicação de cartões. Tenho 
o maior respeito quanto a arbi-

tragem paraibana, mas o árbitro da partida não teve pulso para 
conduzir o clássico de maneira justa”, revelou Afonso Guedes.

Em outra partida envolvendo o Botafogo também houve um 
episódio semelhante. Contra o Sousa, na semana passada, no Es-
tádio Marizão, foi a diretoria alviverde quem reclamou da arbi-
tragem, quando o presidente do clube, Aldeone Abrantes também 
se dirigiu ao campo de jogo no intervalo da partida e reclamou 
da arbitragem, em função do lance que originou na marcação de 
pênalti para o Botafogo, convertido por Vitor Braga. O fato foi re-
gistrado pelo árbitro Diego Roberto em súmula. Os dois dirigen-
tes estão passíveis de punição por parte da Justiça Desportiva que 
deve se pronunciar nos próximos dias.

Reclamações à parte, o alvinegro agora se prepara durante a 
semana para enfrentar mais um clássico pela rodada 4 do Cam-
peonato Paraibano. No próximo domingo (22), o clube recebe o 
Treze a partir das 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, para 
escrever mais um capítulo do “Clássico Tradição”.

Nova polêmica 
na arbitragem

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Federação atende pedido do clube e 
adia jogo por causa da Copa do NE

campinense

Jogadores do Botafogo comemoram 
gol contra o Campinense em jogo que 
terminou empatado em 2 a 2, domingo 
passado, no Estádio Almeidão, pela 
terceira rodada do Paraibano 2023
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“Isso que você 
fez aqui foi 
uma palhaçada, 
você não apita 
mais jogo 
do Botafogo. 
Pode relatar 
na súmula, 
quem está 
dizendo 
sou eu

Afonso Guedes
Foto: Samy Oliveira/Campinense

Jogadores do Campinense comemoram gol diante do Botafogo, no Almeidão

Depois do Sousa 
reclamar na 

rodada passada, 
agora foi a vez 

do Botafogo 
contestar a 
atuação do 
árbitro no 

clássico contra o 
Campinense



22  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de janeiro de 2023 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

Com oito nomes de peso 
entre os candidatos, o Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
anunciou no último domin-
go os indicados de duas das 
principais categorias do Prê-
mio Brasil Olímpico (PBO) 
de 2022: Atleta da Torcida e 
o Prêmio Inspire, escolhas 
do público. Alison dos San-
tos (atletismo), Ana Marcela 
Cunha (águas abertas), Ar-
thur Nory (ginástica artísti-
ca), Hugo Calderano (tênis 
de mesa), Marcus D’Almeida 
(tiro com arco), Rafaela Sil-
va (judô), Rayssa Leal (skate) 
e Rebeca Andrade (ginástica 
artística) são os concorrentes. 
Em 2021, Fernanda Garay le-

vou o prêmio com direito a 
votação recorde, registrando 
42,5% dos 395 mil votos.

Os vencedores do Atleta 
da Torcida e do Prêmio Inspi-
re serão escolhidos pelo públi-
co através do site https://pbo.
cob.org.br. O COB informou 
que a votação fica aberta até 
momentos antes do final da 
cerimônia de gala do espor-
te brasileiro, marcada para o 
dia 2 de fevereiro, na Cidade 
das Artes, no Rio.

“Chegou a hora de o públi-
co escolher seus atletas favo-
ritos no Prêmio Brasil Olím-
pico. Temos grandes nomes 
que brilharam em 2022 em 
que o Brasil foi muito bem nos 
campeonatos mundiais. Será 
uma disputa muito acirrada, 

pois são atletas espetaculares, 
carismáticos e que possuem 
muitos seguidores nas redes 
sociais”, afirmou Paulo Wan-
derley, presidente do COB.

O Prêmio Inspire foi cria-
do para homenagear a atle-
ta mais inspiradora do ano. 
Nesta categoria estão na dis-
puta do troféu Ana Marcela 
Cunha, Bia Haddad Maia (tê-
nis), Mayra Aguiar (judô), Ra-
faela Silva e Rebeca Andrade.

“O foco do Prêmio Inspire 
não é apenas enaltecer os fei-
tos esportivos, mas sim ressal-
tar a trajetória destas grandes 
mulheres, que são exemplos 
para a juventude. Inspirar vai 
muito além do pódio. É sobre 
potencial”, destacou o presi-
dente do COB

A maior premiação do es-
porte brasileiro terá sua 23a 
edição para celebrar os atle-
tas que brilharam em 2022. 
Foram 23 medalhas conquis-
tadas em Mundiais ou com-
petições equivalentes, levan-
do em consideração as provas 
olímpicas.

Serão revelados na noi-
te de gala os Melhores Atle-
tas do Ano, no feminino e no 
masculino, escolhidos por jor-
nalistas, dirigentes, comissão 
de atletas do COB, patrocina-
dores, ex-atletas e persona-
lidades do esporte. Em 2021, 
os vencedores foram Isaquias 
Queiroz (canoagem velocida-
de) e Rebeca Andrade (ginás-
tica), campeões olímpicos em 
Tóquio 2020.

Competidores de oito modalidades foram indicados pelo Comitê Olímpico Brasileiro e votação segue até 2 de fevereiro

Atletas concorrem ao Prêmio Olímpico
destaques de 2022

Todo começo de temporada os clubes não 
apresentam um bom futebol, levam alguns 
jogos para render o que se espera deles. A 

situação é pior ainda com aquelas equipes que 
não conseguem manter uma base do ano anterior. 
Este é o caso, por exemplo, de Campinense e 
Botafogo e da maioria dos times paraibanos. 
O resultado é  a falta de entrosamento e uma 
demora para o grupo “dar liga”, como se diz na 
linguagem do futebol.

No último domingo, os dois clubes 
se enfrentaram em um jogo de muita 
expectativa, porque são os dois clubes que 
têm conquistado o maior número de títulos 
paraibanos nos últimos anos. Além do 
mais, ambos não tiveram aquele começo 
de temporada desejado pelos torcedores 
e, por isso, ambos os lados apostaram em 
uma vitória no clássico para dar um pontapé 
inicial em uma reviravolta.

Mas quem foi ao Almeidão, ou quem 
pagou para ver na TV, não viu o clássico 
emoção e sim o clássico frustração. O 
primeiro tempo foi uma autêntica pelada e o 
único lance de grande emoção foi justamente 
o gol do Botafogo, que surgiu de um erro na 
saída de bola do Campinense. No segundo 
tempo, o jogo melhorou um pouquinho e 
em outro erro da defesa da Raposa surgiu 
o segundo gol do Botafogo. Aí, o jogo ficou 
pegado e a arbitragem começou a errar 
seguidamente, no aspecto disciplinar e no 
técnico também.

O nervosismo tomou conta dos jogadores, 
sobretudo os do Botafogo, que acabaram 
entregando a vitória, que parecia 
consolidada. Isso tudo com direito a um 
golaço contra suas próprias redes do lateral 
Léo Campos. Aí acabou de vez a paciência 
do torcedor do Belo, que vaiou muito o time e 
o Campinense, que não tinha nada a ver com 
isso, se fechou e jogou pelo empate, o que 
acabou conseguindo.

O que ficou claro para mim é que tanto Moisés 
Egert, como Leston Júnior, terão muito trabalho para 
transformar as equipes no que os torcedores de 
ambos clubes esperam. Ao analisar o desempenho 
dos dois times veio logo uma interrogação na 
cabeça. Como seria, no caso se o Botafogo tivesse 
passado para a fase principal da Copa do Nordeste? 
E como será a participação do Campinense nesta 
competição? A maioria dos adversários tem uma 
base que ficou da temporada passada e um poder 
de investimento bem superior aos clubes paraibanos. 
Nos resta torcer para evitar um vexame.

Na entrevista coletiva após o jogo, o 
técnico Moisés Egert deu a entender que 
sabe que o time precisa melhorar muito e 
admitiu que a diretoria está no mercado em 
busca de reforços. Ele sabe também que no 
futebol brasileiro, a paixão do torcedor não 
tem paciência, tudo é para ontem, e se os 
resultados não aparecerem logo, seu emprego 
está correndo risco.

Na saída do estádio, os torcedores me 
perguntavam se com esse time o Belo não seria 
rebaixado para a Série D. Respondi que é 
preciso calma, porque o time do Botafogo para 
a Série C será bem diferente, e nem sabemos se 
o treinador será o mesmo ainda. Não dá para 
prever o futuro, como se eu tivesse uma bola 
de cristal. Analisamos o que estamos vendo, 
e realmente o torcedor tem motivos para estar 
bastante preocupado no momento, porque o 
Campeonato Paraibano é de tiro curto e define 
o calendário do clube para o ano seguinte. O 
início de competição foi muito ruim, mas ouvi da 
boca do técnico botafoguense uma promessa 
de quem aposta muito na evolução da equipe. 
Ele disse: "Pode apostar aí, o Botafogo será 
campeão paraibano, tenha certeza disto”.

Gosto muito de me basear sempre no 
presente, e por isso, agora quero aqui 
parabenizar o São Paulo Crystal, pelo começo 
de competição arrasador, com uma vitória 
sobre o Campinense, dentro de Campina 
Grande, e outra sobre o Nacional de Patos, 
em Cruz do Espírito Santo. Líder no momento,  
com cem por cento de aproveitamento, vai 
derrubando as previsões que eram todas 
de que a equipe iria brigar para não ser 
rebaixada. Coisas do futebol.

Clássico 
frustração

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Candidatos ao título do 
Aberto da Austrália, o espa-
nhol Rafael Nadal e a polonesa 
Iga Swiatek estrearam com vi-
tória na madrugada de ontem, 
em Melbourne. O ex-número 1 
do mundo sofreu mais do que 
a atual líder do ranking e che-
gou a perder um set. Entre os 
brasileiros, Thiago Monteiro 
e Laura Pigossi foram elimi-
nados na rodada de abertura.

Atual número dois do 
mundo, Nadal entrou na com-
petição como cabeça de cha-
ve porque seu compatriota 
Carlos Alcaraz, líder do ran-
king, se ausentou do primei-
ro Grand Slam do ano por le-
são. Apesar do status, Nadal 
ainda não convenceu neste 
início de temporada. E sua es-
treia em Melbourne só aumen-
tou as dúvidas sobre até onde 
conseguirá ir na competição.

O espanhol precisou de 
quase quatro horas para supe-
rar o britânico Jack Draper em 
quatro sets: 7/5, 2/6, 6/4 e 6/1. 
O favorito obteve seis quebras 
de saque, contra quatro do 38o 
do ranking. Cada tenista co-
meteu 46 erros não forçados, 
mas Nadal se destacou ao apli-
car 41 bolas vencedoras, dian-
te de 35 do adversário.

Na segunda rodada, o nú-
mero dois do mundo vai en-
frentar o americano Macken-
zie McDonald, que eliminou 
o compatriota Brandon Na-
kashima em cinco sets, com 
parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/1), 
1/6, 6/7 (10/12) e 6/4.

Entre os demais cabeças de 

chave que estrearam, avança-
ram o polonês Hubert Hur-
kacz (10o), o italiano Jannik 
Sinner (15o), os americanos 
Frances Tiafoe (16o) e Sebas-
tian Korda (29o), o russo Ka-
ren Khachanov (18o), o cana-
dense Denis Shapovalov (20o), 
o argentino Francisco Cerun-
dolo (28o), japonês Yoshihito 
Nishioka (31o) e o holandês Bo-
tic Van de Zandschulp (32o). Já 
o experiente croata Borna Co-
ric (21o) se despediu logo na 
estreia.

Feminino
Na outra chave de 

simples, Iga Swiatek 
confirmou o favoritismo 
na rodada de abertura 
sem perder sets. A nú-
mero 1 do mundo venceu 
a alemã Jule Niemeier por 6/4 
e 7/5, em duas horas de par-
tida. A polonesa faturou três 
quebras de saque ao longo do 
jogo, contra apenas uma da te-
nista da Alemanha.

Ela se destacou ainda com 
as devoluções, responsáveis 
por boa parte das suas 20 bolas 
vencedoras na partida. Swia-
tek cometeu 28 erros não for-
çados, contra 29 da rival. 

Sua próxima adversária 
será a colombiana Camila 
Osorio, que avançou ao supe-
rar a húngara Panna Udvardy 
por 6/4 e 6/1.

Também venceu na rodada 
de abertura a belarussa Victo-
ria Azarenka (24a), num due-
lo de campeãs do Aberto da 
Austrália com a americana 
Sofia Kenin. A veterana, dona 
de dois títulos, levou a me-

lhor e venceu Kenin por 6/4 
e 7/6 (7/3).

Campeãs do US Open, a 
britânica Emma Raducanu e a 
canadense Bianca Andreescu 
também avançaram sem sus-
tos. Raducanu superou a ale-
mã Tamara Korpatsch por 6/3 
e 6/2, enquanto Andreescu su-
perou a checa Marie Bouzkova 
(25ª) por 6/2 e 6/4.

Donas de títulos em Wim-
bledon, a checa Petra Kvitova 
(15a) e a Casaque Elena Ryba-
kina (22a) superaram a roda-
da de abertura. Kvitova, irre-
gular na última temporada, 
derrubou a belga Alison van 
Uytvanck por 7/6 (7/3) e 6/2, 
enquanto a atual campeã do 
Grand Slam britânico derro-

tou a italiana Elisabetta Coc-
ciaretto por 7/5 e 6/3.

Outra campeã de Grand 
Slam a entrar em quadra foi a 
letã Jelena Ostapenko (17a). A 
dona do título de Roland Gar-
ros em 2017 superou a ucra-
niana Dayana Yastremska por 
6/4 e 6/2.

Avançaram também as se-
guintes cabeças de chave: as 
americanas Jessica Pegula (3a), 
Coco Gauff (7a) e Danielle Col-
lins (13a), a grega Maria Sakka-
ri (6a), a checa Barbora Krejci-
kova (20a) e a chinesa Zheng 
Qinwen (29a). Já a americana 
Amanda Anisimova (28a) caiu 
logo na estreia.

Brasileiros
Thiago Monteiro e Laura 

Pigossi não conseguiram ir 
além da primeira rodada, nes-
ta segunda-feira. Número 1 do 
Brasil, Monteiro perdeu para 
o francês Constant Lestien-
ne, 55o do ranking, por 6/3, 7/6 
(7/2) e 6/3. Atual 77o do mun-

do, o brasileiro chegou a ter 
um set point na segunda 
parcial.
Fora da chave de simples, 

Monteiro vai competir tam-
bém nas duplas. Ele vai formar 
parceria com o espanhol Pedro 
Martínez.

Laura Pigossi, por sua vez, 
foi eliminada pela americana 
Caty McNally por 7/5 e 6/1. 
A medalhista de bronze nas 
duplas na Olimpíada de Tó-
quio fez sua estreia na chave 
principal do Aberto da Aus-
trália, entrando como “lucky 
loser”, após herdar uma vaga 
no qualifying.

Agência Estado

Agência Estado

Alison dos Santos, Ana Marcela, Artur Nory, Hugo Calderano, Marcus D’Almeida, Rafaela Silva, Rayssa Leal e Rebeca Andrade

Fotos: Divulgação/COB

Tenista Rafael Nadal tem dificuldades, 
mas consegue vitória no jogo de estreia

aberto da austrália

Foto: @ Rafael Nadal

Nadal estreou bem e busca 
o seu 23o Grand Slam
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Kashima comemora 24 anos
com festa no campo do Onze

O Kashima, clube amador de João Pessoa, 
chegou aos 24 anos de fundação no último 12, 
mas a festa de comemoração aconteceu no 
domingo passado, no campo do Onze Esporte 
Clube, no bairro do Roger. O presidente do clu-
be, Marcos Lima, prestou várias homenagens a 
desportistas  que têm contribuído com o futebol 
de João Pessoa, entre eles Reginaldo Sousa, téc-
nico do Auto Esporte; Manoel Demócrito, ex-pre-
sidente do Auto Esporte, o desportista Francisco 
Di Lorenzo Serpa, além do  ex-vereador Aristá-
vora Santos, o Tavinho, que gentilmente cedeu 
as instalações do campo do Onze para realizar 
diversas atividades como o jogo entre o Kashima 
x Amigos Futebol Clube. O Kashima é uma das 
mais tradicionais equipes de futebol amador da 
Paraíba. O clube, do bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa, com destacada atuação no fu-
tebol feminino, onde foi campeão paraibano em 
2012. O Clube Recreativo Kashima foi fundado 
em 12 de janeiro de 1999 pelos irmãos Marcos 
Lima, Luiz Carlos, José Tenório, Ivanildo dos 
Santos (in memoriam) e Thiago da Conceição. 
O nome “Kashima” foi dado em homenagem a 
Arthur Antunes Coimbra (Zico), ídolo do Fla-
mengo que na época trocou o time carioca pelo 
Kashima Antlers do Japão. O Clube Recreativo 
Kashima é referência também no atletismo.

Curtas
Time de Marrocos ou da
Arábia pega o Flamengo

Jogo do Coritiba só com
mulheres e crianças

O Flamengo, atual campeão da Copa 
Libertadores, vai estrear no dia 7 de fevereiro, direto 
na semifinal, contra o vencedor do duelo entre o 
Wydad Casablanca, que representa o país-sede, e o 
saudita Al Hilal, atual campeão asiático. Esta partida 
entre os times do Marrocos e da Arábia Saudita está 
marcada para o dia 4. A outra semifinal terá o Real 
Madrid, campeão da última edição da Liga dos 
Campeões da Europa, e um time ainda não definido. 
O rival dos espanhóis sairá do confronto entre Seattle 
Sounders e o futuro vencedor de Al Ahly (campeão 
da África) x Auckland City (campeão da Oceania). O 
Sounders é o atual campeão das Américas Central 
e do Norte. A abertura do Mundial, no dia 1o de 
fevereiro, terá Al Ahly x Auckland City. Este jogo será 
válido pela primeira fase da competição.

Uma medida inédita tomada pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva de Futebol do Paraná trans-
formou a estreia do Coritiba no Paranaense, que 
seria de portões fechados por conta da punição 
ao clube, marcada pela festa nas arquibancadas 
com apenas mulheres e crianças até 12 anos no 
duelo contra o Aruko, domingo passado, no Couto 
Pereira. A decisão, acatada pelo TJD-PR, reverteu, 
de forma parcial, a perda de mando, pelas confu-
sões no clássico Atletiba de 2022, e trouxe para a 
arquibancada 8.871 mil mulheres e crianças. Uma 
partida pra lá de histórica na vida do time pana-
ense. O Coritiba venceu por 1 a 0 com gol de Alef 
Manga. O camisa 11 marcou aos 43’ do segundo 
tempo. O Coritiba volta a campo nesta quarta-fei-
ra (18), contra a equipe do Foz do Iguaçu. O jogo 
acontecerá no Estádio do ABC, às 21h30.

Veículo de comunicação diz que o camisa 10 do Paris Saint Germain é o maior fracasso da história do futebol

TV francesa critica Neymar após revés
Derrota Do psg

Agência Estado
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O Paris Saint-Germain 
amargou derrota para o Ren-
nes, por 1 a 0, no último do-
mingo, em partida que mar-
cou o retorno do trio ofensivo 
formado por Messi, Neymar 
e Mbappé no Campeonato 
Francês. Após o revés, o cra-
que brasileiro foi o principal 
alvo de críticas no programa 
After Foot, do RMC Sports.

O jornalista Daniel Riolo 
foi quem fez as declarações 
mais contundentes. Ele clas-
sificou o camisa 10 como o 
"maior fracasso da história do 
futebol". Neymar terminou a 
partida sem nenhum chute ao 
gol adversário.

"Ele zombou de todos os 
torcedores do PSG fazendo 
uma boa meia-temporada 
porque tinha uma Copa do 
Mundo para se preparar. Em 
termos de contratação, trans-
ferência, salário, é o maior 
fracasso da história do fute-
bol", detonou.

Neymar também não es-
capou das críticas do jornal 
L'Equipe, principal diário es-
portivo da França. O brasi-
leiro levou nota 3 pela atua-
ção ruim diante do Rennes. 
"Neymar estava com proble-
mas, perdendo mais bolas 
do que o normal e preocupa 
a menos de um mês do jogo 
de ida das oitavas de final 
contra o Bayern de Munique, 

pela Liga dos Campeões", es-
creveu o periódico francês.

Apesar da derrota, o Pat-
gis Saint Germain segue na 
liderança isolada no campeo-

nato, com 47 pontos, três a 
mais do que o vice-líder Lens. 
Neymar, por sua vez, foi um 
dos dois brasileiros indicados 
ao prêmio The Best, de me-

lhor do mundo, da Fifa. O ou-
tro representante do país na 
disputa é Vinícius Junior, do 
Real Madrid e a jogadora De-
binha, no feminino.

Foto: Instagram/@neymarjrcamisa10_

A imprensa francesa não anda satisfeita com o futebol de Neymar e segue criticando o brasileiro

Fernando Lázaro não mos-
trou desespero após a derrota 
do Corinthians por 1 a 0 para 
o Red Bull Bragantino no úl-
timo domingo, no Nabi Abi 
Chedid, na estreia do Cam-
peonato Paulista. Bem cons-
ciente em suas respostas, o 
treinador não saiu pedindo 
por reforços e enxerga que a 
solução para o crescimento da 
equipe está no próprio clube.

“Na verdade, tivemos au-
sências, muitas delas de úl-
tima hora, pontuais. Vamos, 
ao longo da semana, come-
çar a ter atletas para o próxi-
mo jogo. Não teremos essa di-
ficuldade. O Renato Augusto 
já vai retornar e essas opções 
não vão faltar. Sabíamos que 
no primeiro momento esta-

ríamos um pouco mais cur-
tos como elenco, por causa de 
outras competições. Tem o Sul
-Americano Sub-20, a Copa 
São Paulo. O retorno dessas 
outras peças importantes que 
não tivemos por motivos di-
ferentes nos dará um fôle-
go maior”, disse o treinador. 
“Não podemos correr riscos 
neste início de temporada e 
estamos nos comprometen-
do para ter uma melhor quali-
dade, mas não valia o risco de 
perder alguns atletas.”

Fernando Lázaro explicou 
também sobre as ausências de 
Renato Augusto e Yuri Alber-
to. “O Renato foi um contro-
le. Ele começou a pré-tempo-
rada muito bem, com volume, 
mas tivemos um momento de 
ausência, para não correr um 
risco resolvemos dar um ti-

ming a mais para entrar no 
patamar em que os outros es-
tavam. O Renato não vai le-
var muito tempo, vai ter uma 
curva natural dele de partici-
pação na sequência. Vamos 
crescendo jogo a jogo. O Yuri 
também. Foi uma dor no tor-
nozelo. Uma torção que teve 
num dos treinamentos e es-
tava incomodando um pouco 
mais, mas também já está re-
tomando e existe a possibili-
dade de participação também 
no próximo jogo”, afirmou.

Além da dupla, o treina-
dor terá mais uma preocupa-
ção para o jogo diante do Água 
Santa, marcado para esta quar-
ta-feira, às 19h30, na Neo Quí-
mica Arena. O volante Fausto 
Vera deixou o primeiro tempo 
da partida frente ao Red Bull 
Bragantino lesionado.

“Ainda não temos clara-
mente o que é a lesão. Ele vi-
rou o pé na disputa de bola. 
Não parece mais grave, mas 
vamos ter uma clareza maior 
no início da semana. Essa 
mudança inesperada no mo-
mento em que você já está se 
preparando para o interva-
lo, ajustes. O Cantillo entrou 
bem no jogo e no segundo 
tempo ajudou a nossa equi-
pe nesse sentido. Estávamos 
tendo dificuldade na primeira 
etapa. Nos ajudou a ficar mais 
com a bola, ter paciência com 
a bola. Claro que depois do 
gol tivemos de correr riscos 
em alguns momentos”, disse.

Com a derrota, o Corin-
thians ficou na lanterna do 
Grupo C. A Ferroviária lidera, 
com três pontos, seguida por 
Ituano e São Bento com um.

Técnico não vê motivo para contratar jogador
corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico Fernando Lázaro conversa com jogadores durante o período de intervalo para hidratação no jogo contra o Bragantino

Reginaldo Sousa, um dos homenageados

Foto: Divulgação/Kashima
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395 — Teodósio, imperador romano
1156 — André de Montbard, quinto
grão-mestre dos Cavaleiros Templários
1369 — Pedro I, rei do Chipre
1910 — Joaquim Nabuco, político, jornalista e 
historiador brasileiro
1973 — Tarsila do Amaral, pintora brasileira
1976 — Manoel Fiel Filho, operário 
metalúrgico brasileiro
2001 — Itamar Fernandes Dantas,
artista plástico (PB)
2005 — Bezerra da Silva, cantor e
compositor brasileiro
2008 — Rubens de Azevedo, astrônomo
e professor (PB)
2013 — Adalgisa Colombo, modelo, 
apresentadora e atriz brasileira
2021 — João Gilberto Leôncio, político e 
agropecuarista (PB)
2021 — Heriberto Paulino da Costa Filho, 
delegado da Polícia Civil (PB)

Mortes na História

Obituário
Marlene Maria Xavier
(?)/1/2023 – Em Campina Grande 
(PB). Desaparecida desde o 
dia 8 de janeiro, seu corpo foi 
encontrado no dia 12 de janeiro, 
nas proximidades do Centro de 
Convenções de Campina Grande.

Foto: Reprodução

Carneiro
11/1/2023 – Aos 74 anos. Jogador de 
futebol, ex-craque do Auto Esporte 
(PB), onde atuava como volante ou 
zagueiro na década de 1970, ao 
lado de outras estrelas, como Silva, 
Pistola, Chico Alicate, Marquinhos 
(China), Augusto, Caçote, Fernando e Miltinho. Ele 
nasceu em Patos (PB).

Foto: Boom na Mídia

Aforismo

“O convívio com a 
morte representou uma 

transformação: é talvez a 
grande metamorfose da vida.”
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Nélida Piñon

Pintora brasileira, que inspirou e impulsionou o modernismo na América Latina, desenvolveu um estilo único no país

Meio século sem Tarsila do Amaral
REFERÊNCIA NAS ARTES

Da Redação

Nascida em Capivari, 
interior paulista, a pin-
tora, desenhista e tradu-
tora Tarsi la de Aguiar 
do Amaral é considera-
da uma das principais 
artistas modernistas la-
t ino-americanas. Tam-
bém apontada como a 
pintora que melhor al-
c a n çou  a s  a s p i ra çõ e s 

brasi le i ras  de  expres-
s ão  n ac ion a l i s t a  n e s -
se estilo artístico, Tarsi-
la do Amaral morreu há 
50 anos, quando tinha a 
idade de 86 anos, em São 
Paulo, capital, no dia 17 
de janeiro de 1973.

Como integrante do 
c h a m ado  “Gr up o  do s 
C i n c o ”,  Ta r s i l a  t a m -
bém é considerada uma 
g ra nde  i n f luê n c i a  no 

movimento da arte mo-
derna no Brasil, ao lado 
de Anita Malfat t i,  Me-
notti Del Picchia, Mário 
de  A ndrade e  Oswa ld 
de Andrade. Ela foi fun-
damental na formação 
do  mov i me nto  e s té t i -
co ‘Antropofagia’ (1928-
1929).  Na verdade,  foi 
Tarsi la quem, com seu 
célebre quadro ‘Abapo-
ru’,  inspirou o famoso 

Manifesto Antropófago 
de Oswald de Andrade.

Além das 230 pintu-
ras,  centenas de dese-
nhos,  i lust rações,  gra-
v u ras,  mu ra is  e  c i nco 
esculturas produzidos 
durante sua carreira, ela 
impulsionou o moder-
n ismo na América La-
t ina e desenvolveu um 
est i lo ún ico no Brasi l. 
Seguindo seu exemplo, 

out ros  a r t i s t a s  l at i no
-americanos foram in-
fluenciados a começar a 
utilizar o tema indígena 
brasileiro e desenvolver 
seu próprio estilo.

Uma cur iosidade:  a 
Cratera Amaral, no pla-
neta Mercúrio, recebeu 
o nome da pintora bra-
sileira como uma home-
nagem da União Astro-
nômica Internacional.

Severino Pereira de Oliveira
12/1/2023 – Aos 67 anos, no 
Distrito de Mata Redonda, em 
Alhandra (PB), por atropelamento. 
Ciclista morreu após ser atingido 
por uma motocicleta.

Foto: TV Cabo Branco

José Geraldo Carneiro
12/1/2023 – Aos 34 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de homicídio. 
Foi assassinado com quatro tiros 
por dois motociclistas, no bairro 
do Alto do Mateus.

Foto: Reprodução

Hermerson Guedes Leopoldino
14/1/2023 – Aos 24 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi 
morto a tiros no bairro do Cuiá. O 
caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Geraldo Félix de Alencar 
(Roquinho)
14/1/2023 – Aos 54 anos, na BR-
361, em Catingueira (PB), em 
acidente automobilístico. Ele 
residia em Patos (PB) e morreu 
após capotar o carro quando 
retornava de um sítio.

Foto: Redes Sociais

Ivan Custódio Cavalcante (Bibi)
14/1/2023 – Em Patos (PB), em 
decorrência de uma doença 
hepática. Era caminhoneiro e 
carreteiro aposentado. Deixa 
a viúva Francisca Moreira 
Cavalcante, com quem teve três 
filhos: Ivanberg, Ivana e Islânio.

Foto: Polêmica Patos

Francisco Erieldo da Silva
15/1/2023 – Aos 52 anos, na BR-
364, em Piancó (PB), em acidente 
automobilístico. Morreu quando a 
motocicleta que guiava colidiu de 
frente com um carro. Era natural 
de Igaracy (PB).

Foto: Reprodução

Keenan Anderson
3/1/2023 (divulgado em 8/1/2023) 
– Aos 31 anos, em Los Angeles, 
Estados Unidos, de parada 
cardíaca. Norte-americano era 
professor de inglês do Ensino 
Médio e morreu após levar 
choques da polícia. Ele era primo de Patrisse 
Cullors, cofundadora do movimento ‘Black lives 
matter’.

Foto: Instagram

Jorge Ballesteros
9/1/2023 – Aos 39 anos. Atleta espanhol 
foi campeão mundial de tiro em 2005. 
Morreu após sofrer um ferimento a 
bala na cabeça, dentro de seu carro 
estacionado no centro comercial de La 
Vaguada, em Madrid, na Espanha. A 
primeira hipótese da polícia sobre as circunstâncias da 
morte do atirador profissional é a de suicídio. Ele também 
integrou a Polícia Nacional e atuava como instrutor de tiro. 
Foi o atirador espanhol com o maior número de títulos, 
incluindo três campeonatos europeus, seis Extreme 
Europe Open e 17 títulos em campeonatos espanhóis.

Foto: Instagram

Tereza Cristina Van Brussel Barroso
13/1/2023 – Aos 57 anos, em Brasília 
(DF), em decorrência de um câncer. 
Empresária era mulher do ministro 
Luís Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Foto: Divulgação

Wafffler69 (Taylor)
11/1/2023 – Aos 33 anos, de ataque 
cardíaco. Tiktoker era conhecido 
por comer toneladas de fast food 
e comidas estranhas. O influencer 
produzia conteúdo para a rede 
social consumindo diversos 
alimentos diferentes e bizarros. Ele chegou a 
gravar vídeos comendo espaguete de polvo e 
até mesmo um cereal promocional da ‘Família 
Addams’, de 1991. No TikTok, ele conquistou mais 
de 1,8 milhão de seguidores. Também produzia 
conteúdo para o Instagram e YouTube.

Foto: TikTok

Isabel Gomes Sarmento
12/1/2023 – Aos 112 anos, em 
decorrência de um AVC. Nascida 
no Brasil, ela era a pessoa mais 
velha de Portugal. Filha de 
emigrantes, vivia entre Amarante 
e Moimenta da Beira. Estava 
internada no hospital desde segunda-feira após 
ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). 
Ela nasceu em 27 de dezembro de 1910.

Foto: Facebook

Gerrie Coetzee
12/1/2023 – Aos 67 anos. Sul-africano 
era ex-campeão mundial de boxe 
peso-pesado. Foi o primeiro pugilista 
africano a lutar e vencer, em 1983, 
um campeonato mundial, quando 
derrotou o norte-americano Michael 
Dynamite Dokes, no décimo round. Disputou 40 
combates, conquistando 33 vitórias (21 por nocaute), 
somando seis derrotas e um empate.

Foto: Reprodução

Cláudio Willer
13/1/2023 – Aos 82 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de um câncer 
de bexiga. Poeta e tradutor nascido 
em São Paulo em 1940. Sua obra tem 
forte ligação com o surrealismo e a 
geração beat. Publicou sete livros de 
poesia e seis de prosa ou ensaios; e foi tradutor em 
sete livros, como ‘Uivo, Kaddish e outros poemas’, de 
Allen Ginsberg, ‘Livro de haicais’, de Jack Kerouac, e 
‘As pessoas parecem flores finalmente’, de Charles 
Bukowski. Colaborou em publicações nos jornais Folha 
de São Paulo e Correio Braziliense e nas revistas IstoÉ 
e Cult; e foi presidente da União Brasileira de Escritores 
(UBE) em quatro mandatos.

Foto: Facebook

Carlos Carvalho Colla
13/1/2023 – Aos 78 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ). Compositor de sucessos 
como ‘Falando Sério’, de Roberto 
Carlos, e ‘Sonho por Sonho’, de Leandro 
e Leonardo. Considerado um dos 
maiores compositores brasileiros, 
teve mais de duas mil músicas gravadas por inúmeros 
artistas do Brasil e do exterior. Somente com Roberto 
Carlos, foram mais de 40. Outros sucessos escritos por ele 
são ‘Bye, Bye Tristeza’ e ‘Solidão’, de Sandra de Sá.

Foto: Blog Políbio Braga

Shintaro Yokochi
15/1/2023 – Aos 87 anos. Treinador de 
natação  da Federação Portuguesa de 
Natação. Seu filho, Alexandre Yokochi, 
foi à final dos 200 metros borboleta nas 
Olimpíadas de Los Angeles, em 1984.

Foto: Agência Lusa

Foto: Domínio Público

Jerlândia Ribeiro da Costa
11/1/2023 – Aos 43 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinada. Foi 
morta com três tiros no bairro do 
Varadouro. A polícia permanece 
investigando o homicídio.

Foto: Reprodução

Francisco van der Poel (Frei Chico)
14/1/2023 – Em Belo Horizonte (MG), 
em decorrência de uma meningite. 
Religioso de origem holandesa era 
um estudioso e pesquisador da 
cultura e da fé popular.

Foto: Reprodução

Carlos Machado Fehlberg
15/1/2023 – Aos 88 anos, em 
Florianópolis (SC), em decorrência 
de um AVC. Jornalista e médico 
gaúcho era ex-diretor de Redação do 
Jornal Diário Catarinense.

Foto: Divulgação

Tarsila: nome está em Mercúrio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licita-
ção nº IN00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE À 
DEFESA DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL/PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª 
REGIÃO (TRF–5) E TRIBUNAIS SUPERIORES; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 
60.000,00.

Alcantil - PB, 16 de Janeiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE À DEFESA DO MU-
NICÍPIO DE ALCANTIL/PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
(TRF–5) E TRIBUNAIS SUPERIORES. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA 
DE ADMINISTRACAO 02002.04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR 
ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA 500 
01.001–GABINETE DO PREFEITO 01001.04.122.1002.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA 
500. VIGÊNCIA: até 16/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00002/2023 - 16.01.23 - FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 
- R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2023, Contratação de 

uma empresa do ramo para Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinados a Prefeitura 
Municipal de Araçagi, para o dia 23 de Janeiro de 2023 às 10:30 horas, no mesmo local inicial-
mente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 16 de Janeiro de 2023
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2023, Aquisição 

parcelada de paralelepípedos e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município 
de Araçagi-PB, para o dia 23 de Janeiro de 2023 às 08:15 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 16 de Janeiro de 2023
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de material de expediente e didático, destinados ao atendimento das diversas 
secretarias, departamentos e fundos municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - R$ 395.651,60; VIVA DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 28.590,00.

Aroeiras - PB, 09 de Janeiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aroeiras, Estado da Paraíba, 

localizada na Rua Pedro Américo - Centro - Aroeiras - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, 
de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00013/2022 que objetiva o registro 
de preços para: Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e didático, 
destinados ao atendimento das diversas secretarias, departamentos e fundos municipais; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AROEIRAS - CNPJ nº 08.865.636/0001-08.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 010132022 - 09/01/2023

VENCEDOR: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 24.348.443/0001-36

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Almofada carimbo, material cai-
xa plástico, material almofada 
esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho: nº 3, cor: azul, 
tipo entintada, comprimento: 12 cm, 
largura: 8 cm.

KAZ Unidades 50 4,75 237,50

2

Apagador quadro branco, material 
base: feltro, material corpo: plástico, 
comprimento: 15 cm, largura: 5 cm, 
altura: 10 cm, características adi-
cionais: estojo com compartimento 
para 2 pincéis.

CARBRINK Unidades 250 4,75 1.187,50

3
Apontador lápis, material: plástico, 
tipo: escolar, tamanho: pequeno, 
quantidade furos: 1.

LEONORA Unidades 4500 0,34 1.530,00

4

Bloco de recado, material celulose 
vegetal, cor amarela. Largura: 
38mm, comprimento: 50mm, tipo: 
removível, características adi-
sionais: auto – adesivo, post it, 
quantidade de folhas 100 unidades 
com 4 blocos

OFFPAPER Pacotes 200 5,95 1.190,00

5

Bloco de recado, material celulose 
vegetal, cor variadas. Largura: 
76mm, comprimento: 76mm, tipo: 
removível, características adi-
sionais: auto – adesivo, post it, 
quantidade de folhas 100 unidades

ONDA Pacotes 200 4,40 880,00

6 Bola de isopor, diâmetro :150 mm, 
aplicação: artes, cor branca FRICALOR Unidades 200 5,85 1.170,00

7 Bola de isopor, diâmetro :100 mm, 
aplicação: artes, cor branca FRICALOR Unidades 200 3,06 612,00

9

Bobina máquina calcular, material: 
papel apergaminhado, gramatura: 
75 g,m2, cor: branca, largura: 
57 mm, comprimento: 30 m. CX 
c/ 30un.

REGISPEL Caixas 5 51,00 255,00

10

Borracha apagadora escrita, ma-
terial: borracha, cor: branca, tipo: 
macia, características adicionais: 
tipo ponteira, aplicação: para lápis. 
Pct c/ 100un.

MERCUR Pacotes 200 25,15 5.030,00

11

Caderno matéria CD, material: 
papel off–set 56g,m2, branco, 
material: capa de papelão revestido 
papel couchê 750m2, quantidade 
de folhas 200fls, compreimento: 
275mm, largura de 200mm, carac-
terísticas adicionais: 10 materias

CREDEAL Unidades 1500 13,95 20.925,00

17
Caixa de correspondência tripla, 
medida: 35,8 x 25,4 x 14cmem 
plástico poliestireno

ORDER Unidades 30 58,90 1.767,00

18

Calculadora eletrônica, número 
dígitos: 12 un, tipo: mesa (4 opera-
ções básicas), fonte alimentação: 
bateria, características adicionais: 
visor lcd com inclinação, cálculo 
de porcentagem. Tamanho 14,5cm 
x 10,5 cm

CBH Unidades 50 13,80 690,00

19

Calculadora eletrônica, número dí-
gitos: 8 un, tipo: bolso (4 operações 
básicas), fonte alimentação: pilha 
AA, 1,5v ,características adicionais: 
visor lcd com inclinação, cálculo de 
porcentagem.

CLASSE Unidades 100 7,71 771,00

20

Caneta esferográfica, material: 
plástico cristal, quantidade cargas: 
1 un, material ponta: latão com 
esfera de tungstênio, tipo escrita: 
média, cor tinta: preta, composto 
resina termoplástica. Caixa c/ 50 
unidades.

COMPAC-
TOR ECO-
NOMIC

Caixas 120 33,95 4.074,00

21

Caneta esferográfica, material: 
plástico, quantidade cargas: 1 
un, material ponta: com esfera de 
tungstênio, tipo escrita: média, 
cor tinta: vermelha. Caixa c/ 50 
unidades.

COMPAC-
TOR ECO-
NOMIC

Caixas 100 34,90 3.490,00

22

Caneta esferográfica, material: 
plástico, quantidade cargas: 1 
un, material ponta: com esfera de 
tungstênio, tipo escrita: média, cor 
tinta: azul. Caixa c/ 50 unidades.

COMPAC-
TOR ECO-
NOMIC

Caixas 120 34,90 4.188,00

23

Caneta hidrográfica, material: re-
sina termoplástica, material ponta: 
poliéster, espessura escrita: fina, 
cor carga: variada. Caixa c/ 12 
unidades.

LEONORA Unidades 300 4,58 1.374,00

24 Caneta marca�texto, material: plás-
tico, tipo ponta: porosa, cor: variada.

MASTER-
PRINT Unidades 200 1,38 276,00

25

Caneta retroprojetor, material: 
plástico, material ponta: poliéster, 
espessura escrita: média, cor carga: 
variada, aplicação: retroprojetor, 
características adicionais: ponta de 
2 mm, tinta base de álcool.

KAZ Unidades 200 2,25 450,00

26

Cartolina, material: celulose ve-
getal, gramatura: 120 g,m2, com-
primento: 660 mm, largura: 500 
mm, cor: branca, características 
adicionais: dupla face.

ANIN Folhas 800 1,05 840,00

28

Clips, tratamento superficial: gal-
vanizado, tamanho: 4/0, material: 
metal, formato: paralelo. Caixa c/ 
50 unidades.

ECOCLIPS Caixas 200 2,15 430,00

29

Clips, tratamento superficial: gal-
vanizado, tamanho: 6/0, material: 
metal, formato: paralelo. Caixa c/ 
50 unidades.

ECOCLIPS Caixas 150 2,15 322,50

30

Clips, tratamento superficial: gal-
vanizado, tamanho: 8/0, material: 
metal, formato: paralelo. Caixa c/ 
25 unidades.

ECOCLIPS Caixas 150 2,28 342,00

31

Cola Isopor, composição: poli-
vinil acetato - pva, cor: incolor, 
aplicação: isopor, características 
adicionais: lavável, não tóxica, tipo: 
líquido. Frasco c/ 900g.

PIRATININ-
GA Unidades 70 45,00 3.150,00

32

Cola Quente Fina, composição: 
silicone, aplicação: pistola quente, 
características adicionais: 15mm di-
âmetro, tipo: bastão. Pacote c/ 1kg.

BUFALO Pacotes 60 49,50 2.970,00

33

Cola Quente Grossa, composição: 
silicone, aplicação: pistola quente, 
características adicionais: com 7,5 
mm de diâmetro e 30 cm de compri-
mento, tipo: bastão. Pacote c/ 1kg.

BUFALO Pacotes 60 49,50 2.970,00

34

Cola, composição: polivinil acetato - 
pva, cor: branca, aplicação: escolar, 
características adicionais: lavável, 
não tóxica, tipo: líquido. 1 kg.

PIRATININ-
GA KG 150 15,12 2.268,00

35

Cola branca 90 grs composição: 
polivinil acetato - pva, cor: branca, 
aplicação: escolar, características 
adicionais: lavável, não tóxica, tipo: 
líquido. Frasco c/ 90g.

KOALA Unidades 2900 1,95 5.655,00

36

Cola gliter, composição: polivinil 
acetato – pva, cores variadas, 
aplicação em papel, caracter´sticas 
adicionais: atóxica, com gliter e bico 
aplicador, tipo líquido com 25grs

ONDA Unidades 400 1,95 780,00

37

Cola de contato, composição: 
solvente alifático-oxigenado, resina-
-borracha sinté, cor: amarela, carac-
terísticas adicionais: sem toluno, 
composto por aditivos, tipo: líquido 
viscoso. Bisnaga c/ 75g

BRASCO-
PLAST Unidades 60 7,85 471,00

39

Corretivo líquido, material: base 
d'água - secagem rápida, apresen-
tação: frasco, aplicação: papel co-
mum, volume: 18 ml, características 
adicionais: com diluente.

ATMA Unidades 300 1,45 435,00

41

Emborrachado com glitter, material: 
borracha eva, comprimento: 60 cm, 
largura: 40 cm, espessura: 2 mm, 
padrão: glitterizado, cor: variada.

NEXEL Unidades 500 5,20 2.600,00

42

Envelope 25KO, material: modelo: 
saco padrão, tamanho (c x l): 176 
x 250 mm, cor:amarelo, gramatura: 
80 g,m2.

FORONI Unidades 2000 0,33 660,00

43

Envelope 33KO, material: kraft, 
modelo: saco padrão, tamanho (c 
x l): 229 x 324 mm, cor: branco, 
gramatura: 80 g,m2.

FORONI Unidades 2000 0,38 760,00

44

Envelope 33KO, material: kraft, 
modelo: saco padrão, tamanho 
(c x l): 290 x 324 mm, cor: ouro, 
gramatura: 80 g,m2.

FORONI Unidades 3000 0,38 1.140,00

45

Envelope 25KO, material: offset, 
modelo: saco padrão, tamanho (c 
x l): 176 x 250 mm, cor: branco, 
gramatura: 80 g,m2.

FORONI Unidades 1600 0,28 448,00

46

Estilete, tipo: largo, espessura: 
9 mm, material corpo: plástico, 
comprimento: 15 cm, características 
adicionais: graduável com trava de 
segurança.

MASTER-
PRINT Unidades 200 0,98 196,00

47

Estilete, tipo: largo, espessura: 18 
mm, material corpo: plástico, com-
primento: 12,5 cm, características 
adicionais: graduável com trava de 
segurança.

MASTER-
PRINT Unidades 200 1,78 356,00

48
Extrator de grampo, material: aço 
galganizado, tipo, : espátula, com-
primento: 150mm e lagura: 15mm

ONDA Unidades 80 2,15 172,00

49
Feltro, material para uso em artesa-
nato, cxomnprimento: 1m, largura: 
1,40m. Cores variadas

SANTA F?? Metros 100 16,12 1.612,00

50

Etiqueta adesiva, material: papel, 
cor: branca, largura: 210, mm, 
comprimento: 297 mm, tipo: auto-
-adesiva, características adicionais: 
folha a4 c, 4 etiquetas. Caixa c/ 
100 folhas.

SUZANO Caixas 30 37,98 1.139,40

53

Fita adesiva, material: acetato, 
tipo: monoface, largura: 45 mm, 
comprimento: 45 m, cor: marrom 
ou transparente, aplicação: empa-
cotamento.

EUROCEL Unidades 350 3,95 1.382,50

54

Fita adesiva, material: crepe tipo: 
monoface, largura: 19 mm, compri-
mento: 50 m, cor: branca, aplicação: 
multiuso.

EUROCEL Unidades 60 5,90 354,00

55

Fita durex colorida , material: 
polipropileno, t ipo monoface, 
largura:12mm, comprimento: 10m, 
cores variadas

EUROCEL Unidades 150 0,75 112,50

56

Fita adesiva, material: ecopack, 
tipo: monoface, largura: 48 mm, 
comprimento: 50 m, cor: marrom, 
aplicação: multiuso.

EUROCEL Unidades 200 23,65 4.730,00

57

Fita adesiva, material: polipropileno 
transparente, tipo: monoface, largu-
ra: 12 mm, comprimento: 40 m, cor: 
incolor, aplicação: multiuso.

EUROCEL Unidades 100 1,38 138,00

58 Fita de cetim, largura: 7mm, com-
primento: 10m, cor: variada Nº 1 KIT Peças 100 2,10 210,00

59 Fita de cetim, largura:10 mm, com-
primento: 10 m, cor: variado, nº 2. KIT Peças 100 2,71 271,00

60 Fita de cetim, largura: 15 mm, com-
primento: 10 m, cor: variado, nº 3. KIT Peças 100 3,63 363,00

61 Fita de cetim, largura: 22 mm, com-
primento: 10 m, cor: variado, nº 5. KIT Peças 100 5,83 583,00

62 Fita de cetim, largura: 38 mm, com-
primento: 10 m, cor: variado, nº 9. KIT Peças 100 10,45 1.045,00

63

Gizão de cera, material: cera plás-
tica com corante atóxico, cor: varia-
das, tamanho: grande, espessura: 
grossa. Caixa c/ 12 unidades.

GR QUIMI-
CA Caixas 2300 4,85 11.155,00

64
Grampeador, material: metal, tipo: 
mesa, capacidade: 30 fl, tamanho 
grampo: 26/6.

JOCAR Unidades 40 20,90 836,00

65
Grampeador, material: metal, tipo: 
mesa, capacidade: até 100 fl, ta-
manho grampo: 23/8, 23/10, 23/13.

MASTER-
PRINT Unidades 35 84,98 2.974,30

67

Grampo grampeador, material: 
metal, tratamento superficial: gal-
vanizado, cobreado, tamanho: 26/6. 
Caixa c/ 5000 unidades.

ONDA Caixas 180 6,10 1.098,00

68

Grampo grampeador, material: 
metal, tratamento superficial: galva-
nizado, tamanho: 23/10, uso: gram-
peador de mesa, características 
adicionais: 78 grampos por pente. 
Caixa c/ 1000 unidades.

ONDA Caixas 30 6,90 207,00

69

Grampo grampeador, material: 
metal, tratamento superficial: gal-
vanizado, tamanho: 23/13. Caixa 
c/ 1000 unidades.

ONDA Caixas 15 7,54 113,10

70

Grampo trilho encadernador, mate-
rial: aço niquelado, comprimento: 80 
mm, tipo: lingueta, aplicação: pasta 
cartolina. Caixa c/ 50 unidades.

CHAPAR-
RAU Caixas 95 13,34 1.267,30

71

Lantejoula 6mm, material: poliéster 
metalizado, tamanho 6mm, aplica-
ção em papel, tecido , pláticos e 
material artesanal, cores variadas, 
com 1000 unid

L A N T E -
COR Pacotes 180 2,10 378,00

73

Lápis de cor, material: madeira, di-
âmetro carga: 2 mm, cor: diversas, 
formato: cilíndrico, diâmetro corpo: 
10 mm, comprimento total: 175 mm. 
Caixa c/ 12 cores.

SERELEPE Caixas 2900 5,20 15.080,00

74

Lápis preto, material corpo: madei-
ra, diâmetro carga: 2 mm, dureza 
carga: hb, formato corpo: redondo, 
características adicionais: enverni-
zado, na cor preta, apontado e s, 
borracha, material carga: grafite 
preto nº2. Caixa c/ 144 unidades.

SERELEPE Caixas 90 37,98 3.418,20

75

Livro ata com 100fls, material: 
off-set branco, quantidade folhas: 
100 fl, gramatura: 56 g,m2, com-
primento: 298 mm, largura: 200 
mm, características adicionais: 
capa dura na cor preta, numeradas 
e pautadas.

TILIBRA Unidades 200 12,30 2.460,00

76

Livro ata com 200fls, material: papel 
off-set, quantidade folhas: 200 fl, 
gramatura: 56 g,m2, comprimento: 
298 mm, largura: 200 mm, caracte-
rísticas adicionais: capa de papelão 
plastificado 700 g,m2 preta.

TILIBRA Unidades 100 24,50 2.450,00

77

Livro de ponto, quantidade folhas: 
100, tipo capa: dura, cor capa: pre-
ta, comprimento: 310 mm, largura: 
217 mm, material: papel alcalino, 
características adicionais: 31 pau-
tas por página, folhas pautadas e 
numeradas, gramatura: 56 g,m2.

GRAFSET Unidades 80 16,44 1.315,20

78

Livro protocolo, quantidade folhas: 
100, comprimento: 207 mm, largura: 
147 mm, tipo capa: dura, caracterís-
ticas adicionais: folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente frente, 
material capa: papelão prensado, 
gramatura folhas: 63 g,m2, material 
folhas: papel off-set.

BAG Unidades 140 7,90 1.106,00

79

Massa modelar, composição bá-
sica: amido, cor: variada, caracte-
rísticas adicionais: atóxica. Caixa 
c/ 180g.

LEONORA Caixas 950 4,95 4.702,50

80

Papel camurça, material: celulose 
vegetal, gramatura: 60 g,m2, com-
primento: 60 cm, largura: 40cm, 
cores sortidas.

ARTFLOC Folhas 300 0,84 252,00

81

Papel carbono, material: película 
poliéster, aplicação: escrita manual, 
tipo: dupla face, comprimento: 297 
mm, largura: 210 mm, cor: preta ou 
roxo. Caixa c/ 100 folhas.

GRAMPLI-
NE Caixas 8 32,00 256,00

82

Papel cartolina comum, material: 
celulose vegetal, gramatura: 120 
g,m2, cores sortidas, comprimento: 
660 mm, largura: 480 mm,

ANIN Folhas 800 1,00 800,00

83

Papel cartolina guache, material: 
celulose vegetal, gramatura: 120 
g,m2, cores sortidas, comprimento: 
650 mm, largura: 470 mm, tipo: 
guache fosco.

BAG Folhas 850 1,49 1.266,50

85

Papel fotográfico, tipo: glossy 
brilhante, largura: 210 mm, com-
primento: 297 mm, gramatura: 180 
g,m2, compatibilidade: impressora 
jato de tinta , laser. Pacote c/ 20 
unidades.

NEXCEL Pacotes 90 11,40 1.026,00

86

Papel celofane, comprimento: 
100cm, largura 85cm, cor variada, 
aplicação em artesanatos e traba-
lhos escolares

ATELINE Unidades 500 1,10 550,00

87
Papel pautado, cor branca, largura: 
210mm e comprimento:297mm, 
com 400fls

C A D E R -
NUS Pacotes 20 37,00 740,00

88

Papel para impressão formatado, 
tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, 
tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gra-
matura: 75 g,m2, cor: branco. Papel 
Oficio A4 Colorido.Embalagem c/ 
100 folhas.

REPORT Pacotes 500 6,98 3.490,00

89 Papel laminado, cor: variada, com-
primento: 60 cm, largura: 50 cm. PACKPEL Folhas 600 0,75 450,00

90

Papel para impressão formatado, 
tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, 
tamanho (c x l): 297 x 210 mm, 
gramatura: 75 g,m2, cor: branco. 
Papel Oficio (A4). Embalagem c/ 
500 folhas.

REPORT Resmas 4500 25,30 113.850,00

91

Pasta AZ, material: papelão, lom-
bada: estreita mm, prendedor 
interno: ferragem tipo alavanca 
com mola alta, características 
adicionais: visor, anel e etiqueta 
para identificação, bolsa, tamanho: 
ofício. Cor preta

CHIES Unidades 500 12,24 6.120,00

92

Pasta AZ, material: papelão, lom-
bada: larga mm, prendedor interno: 
ferragem tipo alavanca com mola 
alta, características adicionais: 
visor, anel e etiqueta para iden-
tificação, bolsa, tamanho: ofício. 
Cor preta

CHIES Unidades 800 13,00 10.400,00

93

Pasta catálogo, material: papelão 
revestido de pvc, largura: 245mm, 
altura: 335mm, cor preta, com 
capacidade para 30 sacos plásti-
cofolha, características adicionais: 
4 colchetes

CARPA Unidades 50 13,77 688,50

94 Pasta Grampo Trilho new line, ma-
terial: plástico, cor: variada, DELLO Unidades 400 2,45 980,00

95

Pasta Suspensa, material: cartão 
marmorizado, largura: 240 mm, 
altura: 365 mm, cor: parda, pren-
dedor interno: trilho, gramatura: 
250 g,m2, aplicação: arquivo de 
documento, características adicio-
nais 1: suporte plástico nas pontas, 
ferragens, visor.

POLYCART Unidades 800 2,35 1.880,00

96

Pasta 55mm new line, material: 
plástico corrugado flexível, tipo: 
simples, com abas, largura: 250 
mm, altura: 335 mm, lombada: 55 
mm, cor: variada, características 
adicionais: com elástico.

DELLO Unidades 300 4,73 1.419,00

100

Perfurador papel, material: metal, 
tipo: médio, tratamento superficial: 
niquelado, capacidade perfuração: 
30fl, funcionamento: manual, quan-
tidade furos: 2.

ONDA Unidades 30 37,98 1.139,40

102
Plástico adesivo, cor incolor, largura 
450mm, composição: filme adesivo 
acrílico e papel siliconado

INFORMS Unidades 100 4,86 486,00

103

Pincel marcador permanente, ma-
terial: plástico rígido, tipo de ponta: 
feltro, tipo de carga: recarregável, 
cor da tinta azul, preta e vermelha, 
características adicionais: ponta 
grossa retangular chanfrada ou 
redonda

KAZ Unidades 250 2,15 537,50

104

Pilha, tamanho: pequena, modelo: 
AA, características adicionais: 
blindada em aço, sistema eletro-
químico: alcalina, tensão nominal: 
1,5 v. Embalagem c/ 2 unidades.

ALFACELL Unidades 50 5,16 258,00

105

Pilha, tamanho: pequena, modelo: 
AAA, características adicionais: não 
recarregável, sistema eletroquími-
co: alcalina, tensão nominal: 1,5 v. 
Embalagem c/ 2 unidades.

ALFACELL Unidades 50 5,61 280,50

106
Pincel desenho, material cabo: 
madeira, tipo ponta: chato, material 
cerda: pelo animal, tamanho: 02.

ONDA Unidades 150 1,90 285,00

107
Pincel desenho, material cabo: 
madeira, tipo ponta: chato, material 
cerda: pelo animal, tamanho: 06.

ONDA Unidades 150 1,75 262,50

108
Pincel desenho, material cabo: 
madeira, tipo ponta: chato, material 
cerda: pelo animal, tamanho: 08.

ONDA Unidades 800 1,75 1.400,00

109
Pincel desenho, material cabo: 
madeira, tipo ponta: chato, material 
cerda: pelo animal, tamanho: 10 .

ONDA Unidades 150 2,40 360,00

110

Pincel quadro branco , magnético, 
material: plástico, material ponta: 
fibra sintética, tipo carga: recarre-
gável, cor: diversas, características 
adicionais: escrita 2mm, ponta 
arredondada.

ONDA Unidades 800 2,18 1.744,00

111

Pistola cola quente grande, tensão 
alimentação: 127, 220 v, potência: 
40 w, aplicação: colagem, carac-
terísticas adicionais: compatível 
bastão silicone grossa.

MAKE + Unidades 80 24,00 1.920,00

112

Pistola cola quente pequena, ten-
são alimentação: 110,220 v, po-
tência: 10 w, aplicação: colagem, 
características adicionais: profissio-
nal, compatível bastão silicone fina.

MAKE + Unidades 80 18,50 1.480,00

113

Prancheta portátil, material: dura-
tex, comprimento: 330 mm, largura: 
230 mm, características adicionais: 
com pegador metálico.

STALO Unidades 150 5,77 865,50

114

Régua comum em plásticocristal, 
comprimento de 30cm, graduação : 
centímetro, milímetro , matreial tipo 
rígido, características adicionais: 
2,50mm de espessura

WALEU Unidades 1800 1,30 2.340,00

115
Reabastecedor para quadro bran-
co, cor: variada, aplicação: pincel 
quadro branco. Embalagem c/ 30ml.

COMPAC-
TOR Unidades 250 5,55 1.387,50

116
Tesoura costura, material: aço 
inoxidável, tamanho: 8,5 pol, com-
primento: 21 cm.

TOK OFICE Unidades 40 6,85 274,00

117
Tecido de juta em fibra natural, 
largura de 1m, cor natural com 
aurelas laterais

JUTEX Metros 60 16,39 983,40

118

Tesoura, material: aço inoxidável, 
comprimento: 13 cm, características 
adicionais: tipo escolar com ponta 
arredondada.

MASTER-
PRINT Unidades 2400 3,30 7.920,00

119

Tela de pintura, material:tecido de 
algodão, comprimento 30cm por 
40cm de largura, uso artístico, 
caracteristicas adicionais: moldura 
em madeira

MADEMAS-
TER Unidades 200 11,20 2.240,00

120

Tinta de tecido, composição: a 
base de resina acrílica, tipo de 
acabamento fosco, cores variadas 
, frasco com 37ml

ACRILEX Unidades 200 5,66 1.132,00

121

Tinta guache, composição: resina 
vinícula,água,pigmento,cargas 
e conservante, cor: diversas, 
aplicação: pintura a pincel em 
papel,cartão e cartolina, caracte-
rísticas adicionais: conjunto caixa 
c/ 6 frascos de 15 ml cada.

KOALA Caixas 950 4,98 4.731,00

122

Tinta para carimbo automatica, 
cor: preta e azul, componentes: 
base d'água, corante, solventes 
e aditivos, aspecto físico: líquido. 
Embalagem c/ 40ml.

RADEX Unidades 40 6,32 252,80

123 TNt, tecido de fibra sintetica com 
40grs. Rolo c/ 50m.

R E C I F E 
TEXTIL Rolos 220 109,00 23.980,00
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124

Papel para impressão formatado, 
tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, 
tamanho (c x l): 297 x 210 mm, 
gramatura: 75 g,m2, cor: branco. 
Papel Oficio (A4). Embalagem c/ 
500 folhas.

REPORT Resmas 2300 25,07 57.661,00

TOTAL 395.651,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 020132022 - 09/01/2023

VENCEDOR: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 20.008.831/0001-17

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

8
Balão festa, material: borracha, 
cor: variada, tamanho: 7. Pacote 
c/ 50 unidades.

S??O RO-
QUE Pacotes 300 7,00 2.100,00

12

Caderno brochura CD 1/4, ma-
terial: celulose vegetal, apresen-
tação: quantidade folhas: 96 fl, 
comprimento: 200 mm, largura: 
140 mm, características adicionais: 
folha pautada e capa dura.

3B Unidades 1500 2,90 4.350,00

13

Caderno de desenho espiral, papel 
off–set 63m2, branco, material 
capa: cartão duplex 230g,m2, 
quantidade de folhas: 96fls, com-
primento: 200mm, largura: 275mm.

3B Unidades 1000 2,90 2.900,00

14

Caderno brochurão CD, material: 
celulose vegetal, material capa: 
papelão duro, quantidade folhas: 
96 fl, comprimento: 275 mm, 
largura: 200 mm.

3B Unidades 700 4,20 2.940,00

15

Caixa arquivo, material: plastico 
ondulado, dimensão (c x l x a): 
34,4 x 13,0 x 23,5 cm, cor: pardo, 
impressão: sem impressão.

ALAPLAST Unidades 500 6,18 3.090,00

16

Caixa arquivo, material: plastico 
ondulado, dimensão (c x l x a): 
40,0 x 18,0 x 29,0 cm, cor: pardo, 
impressão: sem impressão.

ALAPLAST Unidades 450 7,50 3.375,00

27

Clips, tratamento superficial: gal-
vanizado, tamanho: 2/0, material: 
metal, formato: paralelo. Caixa c/ 
100 unidades.

ECOCLIPS Caixas 200 1,20 240,00

38

Corretivo fita, material: base de 
poliacrilato, comprimento 12m, 
largura 4,20mm, aplicação: apagar 
caneta esferográfica

LYKE Unidades 80 7,00 560,00

40
Emborrachado, material: borracha 
eva, comprimento: 180 cm, largura: 
90 cm, espessura: 2 mm.

IBEL Unidades 300 1,50 450,00

51
Fita adesiva, material: acetato, 
tipo: dupla face, largura: 16 mm, 
comprimento: 30 m.

EUROCEL Unidades 200 5,00 1.000,00

52
Fita adesiva, material: acetato, 
tipo: dupla face, largura: 19 mm, 
comprimento: 30 m.

EUROCEL Unidades 200 7,00 1.400,00

66

Grampo grampeador, material: 
metal, tratamento superficial: co-
breado, tamanho: 106/8. Caixa c/ 
2500 unidades.

ACC Caixas 10 6,50 65,00

72 Liga de borracha, elástica amarela, 
pacote com 1 kg PREMIER Pacotes 10 4,00 40,00

84

Papel crepom parafinado, material: 
celulose vegetal, gramatura: 18 
g,m2, comprimento: 2 m, largura: 
48 cm, cor: variada.

REALCER Unidades 600 1,80 1.080,00

97

Pasta 20mm new line, material: po-
lipropileno, tipo: com abas, largura: 
245 mm, altura: 335 mm, lombada: 
20 mm, cor: variada, característi-
cas adicionais: com elástico.

ACP Unidades 500 2,00 1.000,00

98

Pasta 30mm new line, material: po-
lipropileno, tipo: com abas, largura: 
245 mm, altura: 335 mm, lombada: 
30 mm, cor: variada, característi-
cas adicionais: com elástico.

ACP Unidades 400 3,00 1.200,00

99

Pasta 40mm, new line, material: 
polipropileno, tipo: com abas, 
largura: 245 mm, altura: 335 mm, 
lombada: 40 mm, cor: variada, ca-
racterísticas adicionais 2: 0,28mm 
de espessura, com elástico.

ACP Unidades 400 4,00 1.600,00

101

Perfurador papel, material: metal, 
tipo: médio, tratamento superficial: 
niquelado, capacidade perfuração: 
70 fl, funcionamento: manual, 
quantidade furos: 2.

LEONORA Unidades 15 80,00 1.200,00

TOTAL 28.590,00

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 Aroeiras 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 Eletrônico nº 00013/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Aroeiras, 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 
Eletrônico nº 00013/2022, 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 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; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

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 Eletrônico nº 00013/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
24.348.443/0001-36
Valor: R$ 395.651,60
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
20.008.831/0001-17
Valor: R$ 28.590,00
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Umbuzeiro.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aroeiras, Estado da Paraíba, 

localizada na Rua Pedro Américo - Centro - Aroeiras - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, 
de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00011/2022 que objetiva o registro 
de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 
MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AROEIRAS - CNPJ nº 08.865.636/0001-08.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 020112022 - 04/01/2023

VENCEDOR: P D S DE ALMEIDA

CNPJ: 45.088.720/0001-99

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

MICROCOMPUTADOR– PROCESSADOR 
MINIMO DE 2,0GHZ, PLACA MÃE COM-
PATIVEL, VIDEO/ SOM/ REDE ONBOARD, 
MEMORIA 4GB. DDR–2 HD MINIMO 500 
GB 7200 RPM SATA, GRAVADOR DE DVD 
20X BABINETE ATX COM FONTE, TE-
CLADO PADRAO ABNT, MOUSE ÓPTICO, 
CAIXA DE SOM MINIMA DE 240W GA-
RANTIA ON–SITE 24 MESES WINDOWS 
LICENCIAMENTO ORIGINAL.

JAB UND 30 824,00 24.720,00

2

MICROCOMPUTADOR–PROCESSA-
DOR MINIMO INTEL CORE I3, PLACA 
MAE COMPATIVEL, VIDEO/SOM/REDE 
ON–BOARD, MEMORIA 4GB DDR–3 HG 
MINIMO 500GB GRAVADOR DE DVD 20X, 
GABONETE ATX COM FONTE, LEITOR 
DE CARTAO MEMORIA, TECLADO USG 
PADROA ABNT, MOUSE ÓPTICO, CAIXA 
DE SOM MINIMA DE 240W LICENCIAMEN-
TO ORIGINAL.

JAB UND 30 830,00 24.900,00

3

SCANNER , DIGITALIZA FACILMENTE 
FRENTE E VERSO COM VELOCIDADE 
DE ATÉ 80 IPM, VELOCIDADE PADRÃO DE 
40PPM, ADF PARA ATÉ 80 FOLHAS, TELA 
SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,9CM, CONE-
XÃO USB E WIRELESS, DIGITALIZA DO-
CUMENTOS A4, RECIBOS E CARTÕES DE 
IDENTIFICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT

CANON UND 6 2.900,00 17.400,00

TOTAL 67.020,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 010112022 - 03/01/2023

VENCEDOR: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.301.712/0001-64

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

LEITOR DE CÓDIGO DE BAR-
RAS LER CÓDIGO DE BARRAS 
UNIDIMENSSIONAIS MODO DE 
LEITURA AUTOMÁTICO MODO DE 
ACIONAMENTO MANUAL E AUTO-
MÁTICO SUPORTE COM HASTES 
AJUSTÁVEIS

MULTILASER UND 15 299,00 4.485,00

5 CABO DE FORÇA 1,8MT MULTILASER UND 50 29,75 1.487,50

6 CABO ADAPTADOR DE VGA PARA 
HDMI P/MONITOR MULTILASER UND 50 50,75 2.537,50

7 CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 MULTILASER UND 50 20,83 1.041,50

8 CABO VGA PARA MONITOR PCYES 
HD 15MXHD 15M.3,0 PCYES UND 50 190,75 9.537,50

9 CABO DE REDE CAT 6e ELGIN UND 1000 3,15 3.150,00

10 CABO DE REDE CAT 5e ELGIN UND 1800 1,75 3.150,00

11 CABO EXTENSOR 1,8MT VGA+USB 
KVM COMTAC UND 50 168,53 8.426,50

12 CABO HDMI 1,8 METROS MULTILASER UND 50 9,50 475,00

13 CABO HDMI 3METROS MULTILASER UND 50 9,50 475,00

14 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS MULTILASER UND 60 23,00 1.380,00

15 FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS MULTILASER UND 60 64,58 3.874,80

16 ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO 
NOVO PARA O ANTIGO MULTILASER UND 60 22,58 1.354,80

17 ADAPTDOR WIF I  MINI  USB 
300mpbS MULTILASER UND 60 34,30 2.058,00

18 EMENDA PLÁSTICA PARA CONEC-
TOR RJ45 MULTI UND 200 7,88 1.576,00

19 CONECTOR RJ45 FORTREK UND 800 0,68 544,00

20 BATERIA PARA NOBREAK 1200 
VOLTS INTELBRAS UND 15 110,20 1.653,00

21 FONTE PARA IMPRESSORA HP HP UND 30 129,33 3.879,90

22
FONTE 450W CONEXOES 6X SATA 
4X4 PINOS, 1X ATX20–24,1X4 PI-
NOS, 1XATX12V EXPRESS.

JAB UND 70 128,90 9.023,00

23
FONTE REAL CONECOES 6X 
SATA 4X4XPINOS 1X ATX 20/24, 
1X ATX 20/24, 1X ATX 20/24, 1X 4 
PINOS 500W.

TRONOS UND 45 170,80 7.686,00

24
CARREGADOR UNIVERSAL PARA 
NOTEBOOK TOMADA TODAS 
MARCAS.

MULTILASER UND 45 59,00 2.655,00

25 PLACA DE REDE ETHERNET 10/ 
100/1000 PCI–E. MULTILASER UND 50 38,50 1.925,00

26 PLACA DE VIDEO NVIDIA GT1030 
2gb ddr5 64bits GIGABYTE UND 15 894,00 13.410,00

27
GRAVADOR DE DVD–RW 20X 
PRETO SATA–DVD–R (SL/DL) 12X, 
DVD+R (SL/DL) 12X, CD–RW 40X 
DVD–RW (SL/DL) 13X CD–R 48X.

LG UND 50 198,99 9.949,50

28 GABINETE ATX 4 BAIAS C/ FONTE C3TECH UND 50 114,00 5.700,00

29

MEMORIA 4 GB DDR3 CARAC-
TERISTICAS: ESPECIFICACOES: 
FREQUENCIA: 1600MHZ, CL11, 
1,5V , 240–PIN, 0°C A 85°C, GARAN-
TIA DE 12 MESES.

KINGSTON UND 35 66,10 2.313,50

30
MEMORIA PRA NOTEBOOK 4GB 
DDR3 FREQUENCIA:1333MHZ–
PC3–10600, 9 CICLOS, 1.5V, 204–
PIN.GARANTIA DE 12 MESES

KINGSTON UND 35 67,60 2.366,00

31

MEMORIA DDR4 4GB CARACTERI
STICAS:ESPECIFICAÇÕES:FREQU
ENCIA:2666MHZ 288–PIN DIMM, 19 
CICLOS, TEMPERATURA DE OPE-
RAÇÃO–0°C A 85°A, –55°C+100°C.
GARANTIA DE 12 MESES

KINGSTON UND 35 102,00 3.570,00

32

M E M O R I A  8 G B  D D R 4 
CARACTERISTICAS:MODELO: 
2666 MHGZ, UL:94V–0, TEMPERA-
TURA DE OPERAÇÃO :0°C A +85°C, 
–55°C A +100°C, 288–PIN DIMM.
GARANTIA DE 12 MESES.

KINGSTON UND 35 153,00 5.355,00

33

HD 500 GB 7,2 RPM SATA2 500GB 
COMPATIBILIDADE WINDOWS, 
MACSOFTWARES INCLUSOS 
PARA BACKUP AUTOMATICAS 
PIPELINE HD ST3500312CS NEW 
PULL/RB – COR: PRATA – COMU-
NICAÇÃO: SATA – CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO: 500GB – PESO 
BRUTO (G): 429 – DIMENSÕES DA 
EMBALAGEM (CM): 10.2 X 1.6 X 
14.5 – VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 
(RPM): 5.900 – FACTOR DE FORMA: 
3.5" – INDICAÇÃO: PC – CACHE: 
8MB .GARANTIA DE 12 MESES.

SEAGATE UND 50 189,00 9.450,00

34

HD 1 TB 7,2 RPM SATA INTERFACE 
SATA III (6GB/S) CAPACIDADE 1 
TB DESEMPENHO VELOCIDA-
DE (RPM) 7200 RPM TAXA DE 
TRANSFERENCIA DE DADOS 
149MB/SLATENCIA MEDIA 4,16 
MSLEITURA ALEATORIA TEMPO 
DE BUSCA 8.5 MS ESCRITA ALEA-
TORIA TEMPO DE BUSCA 9.5MSI/ 
O TAXA DE TRANSFERENCIA DE 
DADOS 600MB/SERROS DE LEI-
TURA IRRECUPERAVEIS? 1 IN 1014 
BUFFER 64 MB VELOCIDADE DE 
ROTAÇÃO 7.200 RPM GARANTIA 
DE 12MESES.

SEAGATE UND 50 244,00 12.200,00

35

HD 1 TB EXTERNO PORTATIL 
COM 1TB DE CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO, INTERFACE 
USB (3.0) DE ALTA VELOCIDADE E 
TAXA DE TRASFERENCIA MINIMA 
DE 4.8 GBPS, NECESSIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO EXTERNA (DIRE-
TO NA PORTA USB) COM CABO 
SUPER APEED USB PLUG AND, 
COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPE-
RACIONAL WINDOWS XP SP3, 
WINDOWS VISTA®, WINDOWS 
7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR 
GARANTIA DE 12 MESES.

SEAGATE UND 35 245,39 8.588,65

36

HD 2 TB EXTERNO COM 2TB CA-
PACIDADE DE ARMAZENAMENTO, 
INTERFACE USB (3.0) DE ALTA 
VELOCIDADE E TAXA DE TRANS-
FERENCIA MINIMA DE 4.8 GBPS, 
NECESSIDADE DE ALIMENTACAO 
EXTERNA (DIRETO NA PORTA 
USB) COM CABO SUPER SPEED 
USB PLUG AND PLAY GARANTIA 
12 MESES.

SEAGATE UND 15 444,99 6.674,85

37

HD PARA NOTEBOOK MODELO 
1TB SATA II 7200 RPM MODELO: 
WD10EZEX TIPO HD INTERNO 
PARA PC CAPACIDADE 1TBCACHE 
64MBFATOR DE FORMA 3.5 RPM 
7200 RPM TAMANHO DO BUFFER 
64MB TAXA MAXIMA DE TRANS-
FERENCIA DE DADOS 6 GBIT/S 
TEMPO DE LATENCIA DO HDD 4.2 
MS GARANTIA 12 MESES.

W E S T E R N 
DIGITAL UND 30 349,99 10.499,70

38

HD SSD 120GB– INTERFACE: SATA 
6GB/S (SATA III)– NAND FLASH: 3D 
NAND– FORM FACTOR: 2.5– MTBF: 
1,500,000 HORAS– TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO: 0C – 70C– TEMPE-
RATURA DE ARMAZENAMENTO: 
–40C – 85C– RESISTÊNCIA AO 
CHOQUE: 1500G / 0.5MS– CERTI-
FICAÇÕES: ROHS, CE, FCC, BSMI, 
VCCI, KC– TBW: 50TB– DIMEN-
SÕES: 100.45 X 69.85 X 7MM

ADATA UND 30 79,00 2.370,00

39

HD SSD 240GB – INTERFACE: 
SATA 6GB/S (SATA III)– NAND 
FLASH: 3D NAND– FORM FACTOR: 
2.5"– MTBF: 1,500,000 HORAS– 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
0C – 70C– TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO: –40C – 85C– 
RESISTÊNCIA AO CHOQUE: 1500G 
/ 0.5MS– CERTIFICAÇÕES: ROHS, 
CE, FCC, BSMI, VCCI, KC– TBW: 
50TB– DIMENSÕES: 100.45 X 
69.85 X 7MM

ADATA UND 30 115,00 3.450,00

40

PROCESSADOR DUAL CORE 2 
NÚCLEOS THREADS 2CACHE 2MB, 
2.90 GHZ, 8GT/s DMI3 LGA 1151.
GARANTIA DE 12 MESES

INTEL UND 40 499,99 19.999,60

41

PROCESSADOR I3 COM 4 NU-
CLEOS, NUMERO DE THREADS 
8, VELOCIDADE DO CLOCK 3.70 
GHZ, CACHE 6 MB, BARRAMNETO 
8GT/S DMI, (4.4GHz Max Turbo). 
GARANTIA E DE 12 MESES.

INTEL UND 40 999,99 39.999,60

42

PROCESSADOR I5 NÚCLEOS: 
6 – THREADS: 12 – FREQUÊNCIA: 
BASEADA EM PROCESSADOR 
2.90 GHZ – FREQUÊNCIA TURBO 
MÁXIMA: 4,30 GHZ – CACHE: 12 
MB INTEL SMART CACHE– VE-
LOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 
GT / S – TDP: 65 WGARANTIA DE 
12 MESES

INTEL UND 8 1.199,00 9.592,00

43

PLACA–MÃE LGA 1151 ,M ATX 
,DDR4 , I NTEL SOCKER 1151 
PROCESSADORES CORE I7/CORE 
I5/CORE I3 CORE /PENTIUM/ CE-
LERON , –PORTAS USB:4 PORTAS 
USB 3.1 GEN 1, 6 PORTAS USB 
2.0/1.1, CONECTORES INTERNOS: 
– 1 X CONECTOR DE ALIMENTA-
ÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS– 
1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO 
ATX 12V DE 4 PINOS– 1 X COMU-
NICAÇÃO DO VENTILADOR DA 
CPU– 1 X COMUNICAÇÃO DO 
VENTILADOR DO SISTEMA– 1 X 
CONECTOR M.2 SOQUETE 3– 4 
X CONECTORES SATA DE 6 GB / 
S– 1 X COMUNICAÇÃO DO PAINEL 
FRONTAL– 1 X COMUNICAÇÃO DE 
ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL– 1 X 
CONECTOR USB 3.1 GEN 1– 1 X 
COMUNICAÇÃO USB 2.0 / 1.1– 1 
X COMUNICAÇÃO DO TRUSTED 
PLATFORM MODULE (TPM) (2X6 
PINOS, APENAS PARA O MÓDULO 
GC–TPM2.0_S)– 1 X JUMPER 
CLEAR CMOS–BIOS:– 1 X 128 MBIT 
DE FLASH–USO DO BIOS UEFI AMI 
LICENCIADO– PNP 1.0A, DMI 2.7, 
WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0. 
TOMADAS DE ÁUDIO– 1 ANO DE 
GARANTIA

GIGABYTE UND 40 599,99 23.999,60

44

PLACA MÃE 1150 PROCESSA-
DORES INTEL CORE I3 I5 E I7 
ESPECIFICAÇÕES PLACA MÃE: 
SUPORTE PARA CORE I7/I5/I3 DE 
4º GERAÇÃO CHIPSET INTEL H81/
B85 COM 2 SLOTS PARA MEMÓ-
RIAS DDR3 COM SUPORTE ATÉ 
16GB DUAL CHANEL UM SLOT 
DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 
X16 E UM SLOT DE EXPANSÃO 
PCI EXPRESS X1 LAN DO FOR-
MATO 10/100/1000 INTERFACE 
DE VÍDEO: HDMI E VGA ARMAZE-
NAMENTO COM 4 SATA PORTAS 
DA PLACA MÃE: PAINEL INTER-
NO: – 2X CONECTOR(ES) USB 
2.0, SUPORTANDO 4* USB – 1X 
CONECTOR(ES) USB 3.0, SUPOR-
TANDO 2* USB – 1X CONECTOR 
DE AUDIO – 4X CONECTOR(ES) 
SATA – 2X CONECTOR(ES) FAN 
– 1X PAINEL FRONTAL – 1X 
CONECTOR(ES) ALTO–FALANTE – 
1X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 
DE 24 PINOS – 1X CONECTOR(ES) 
DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS 
PAINEL TRASEIRO: – 1X SAÍDA 
HDMI – 1X PS/2 TECLADO – 1X 
PS/2 MOUSE – 1X SAÍDA(S) VGA 
– 1X PORTA(S) LAN (RJ45) – 2X 
PORTA(S) USB 2.0 – 2X PORTA(S) 
USB 3.0 – 3X PORTA(S) DE ÁUDIO.
GARANTIA DE 1 ANO.

BRASIL BPC UND 40 304,00 12.160,00

45 PEN DRIVE 8 GB USB2.O FLASH 
PRETO. MULTILASER UND 60 22,50 1.350,00

46 PEN DRIVE 16 GB USB2.O FLASH 
PRETO. MULTILASER UND 60 22,50 1.350,00

47 PEN DRIVE 32 GB USB2.O FLASH 
PRETO. MULTILASER UND 60 29,90 1.794,00

48 PEN DRIVE 64 GB USB2.O FLASH 
PRETO. MULTILASER UND 60 33,38 2.002,80

49

IMPRESSORA LASER – RESO-
LUÇÃO (MÁX.) EM DPI: ATÉ 2400 
X 600 DPI– MEMÓRIA PADRÃO: 
32MB– TEMPO DE IMPRESSÃO 
DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 
10 SEGUNDOS– PROCESSADOR: 
200 MHZ– INTERFACES: USB 
2.0 / WIRELESS– EMULAÇÃO: 
GDI– DUPLEX: MANUAL– VO-
LUME MÁX. DE CICLO MENSAL: 
10000 PÁGINAS– VOLTAGEM 110 A 
120V– CAPACIDADE DA BANDEJA 
DE PAPEL: 150 FOLHAS– CAPA-
CIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 50 
FOLHAS– TAMANHOS DO PAPEL: 
A5 ATÉ OFICIO– TIPOS DE PAPEL: 
PAPEL NORMAL, FINO E RECICLA-
DO– GRAMATURA DE PAPEL: 65 A 
105 G/M²–GARANTIA DE 12MESES, 
Sistema Operacional Compatível 
TWAIN: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Mac OS X v10.7.5, 10.8.xWIA: Win-
dows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1ICA: OS X 
v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

BROTHER UND 20 1.035,00 20.700,00

50

IMPRESSORA TIPO DE MULTI-
FUNCIONAL TANQUE DE TINTA 
FUNCOES IMPRESSORA COPIA-
DA SCANNER CONECTIVIDADE 
USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE 
RECURSOS SEM FIO APLICATIVO 
IPRINT IMPRESSAO VELOCIDADE 
DE IMPRESSAO 33 PPM EM PRETO 
E 15 PPM EM CORES RESOLUÇÃO 
DE IMPRESSAO 5760 X 1440 DPI 
IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA 
TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 
PPM EM PRETO E 15 PPM EM CO-
RES, RESOLUCAO 5760X1440 DPI 
SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LI-
NHA (MONO) 9,5 MS/ LINHA (COR) 
RESOLUCAO 1200X2400 DPI MA-
NUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL 
SUPORTADA4, A5 A6, B5, 10X15 
CM (4X6POL) 13X18CM (5X7POL) 
9X13CM (3.5X5POL), CARTA (8 
1/2X11 POL), OFICIO ( 81/2X14POL) 
MEIA CARTA (51/2X8 1/2POL.) 
13X20CM ( 5X8POL)20X25CM 
(8X10POL) 16;9 WIDE 100X148 MM 
ENVELOPES #10 (4 1 / 8X9 1/2POL( 
DL ( 110 X 220MM) C6 (114X162MM) 
TIPO DE MIDIA SUPORTADA CO-
MUM, PAPEIS ESPECIAIS EPSON 
(PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI 
GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET 
PAPER) CAPACIDADE DE PAPEL 
SUPORTADO 100 FOLHAS A4 
CAPACIDADE DE ENTRADA E 
SAIDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4 
SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL 
SIM GARANTIA 12 MESES.

EPSON UND 40 1.300,00 52.000,00

51

IMPRESSÃO MULTFUNCIONAL 
LASER DUPLEX (FRENTE E VER-
SO)– DUPLEX: PARA IMPRESSÃO 
E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO 
EM UMA ÚNICA PASSAGEM– RE-
SOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA 
EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI– 
CÓPIAS MÚLTIPLAS– ACESSO 
REMOTO– RELATÓRIO DE ATI-
VIDADES/RELATÓRIOS PERIÓ-
DICOS– FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, 
CÓPIA– CÓPIA DUPLEX (FRENTE E 
VERSO)– TEMPO DE IMPRESSÃO 
DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 
8 SEGUNDOS– TEMPO DA PRI-
MEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 
8 SEGUNDOS– TECNOLOGIA DE 
IMPRESSÃO: LASER ELETROFO-
TOGRÁFICO– MEMÓRIA PADRÃO: 
512 MB– VELOCIDADE MAXIMA EM 
PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/
A4)– VELOCIDADE MÁX. DE IM-
PRESSÃO EM PRETO (PPM): ATÉ 
42 PPM (CARTA/A4)– RESOLUÇÃO 
DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): 
ATÉ 1200 X 1200 DPI– RESOLUÇÃO 
(MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 1200 X 1200 
DPI– CAPACIDADE DA BANDEJA 
DE PAPEL: 250 FOLHAS– CAPA-
CIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 
PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA 
COM CAPACIDADE ATÉ 250 FO-
LHAS– CAPACIDADE DE PAPEL NA 
BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 
X 520 FOLHAS– BANDEJA MULTIU-
SO: 50 FOLHAS– CAPACIDADE DE 
IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E 
VERSO)– INTERFACES PADRÃO: 
ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE 
ALTA VELOCIDADE– INTERFACE 
DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, 
USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE– 
COMPATIBILIDADE COM O DRIVER 
DEIMPRESSORA: WINDOWS, MAC 
OS, LINUX– EMULAÇÕES: PCL6, 
BR–SCRIPT3, IBM PROPRINTER, 
EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, 
XPS VERSÃO 1.0– FUNÇÃO DE 
IMPRESSÃO SEGURA– CICLO DE 
TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 
PÁGINAS– VOLUME MÁXIMO DE 
CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS 
– VOLUME DE IMPRESSÃO MEN-
SAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 
PÁGINAS/MÊS– APLICATIVO DE 
IMPRESSÃO PARA DISPOSITI-
VOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE 
CLOUD PRINT 2.0, BROTHER 
IPRINT & SCAN, MOPRIA, CORTA-
DO WORKPLACE – DIGITALIZAÇÃO 
DUPLEX (FRENTE E VERSO).
GARANTIA DE 1 ANO

BROTHER UND 10 3.199,00 31.990,00
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52

ESTABILIZADOR 300 VA BIV/110 
PRETO TENSAO NOMINAL DE 
ENTRADA 92–144~/184–272, PO-
TENCIA NOMINAL 300VA, TENSAO 
NOMINAL DE SAIDA 115V, SEN-
SORES DE REDE ALTA, NORMAL 
E BAIXA, COM FILTRO DE LINHA 
GARANTIA DE 12 MESES

ENERGYLUX UND 50 79,00 3.950,00

53

ESTABILIZADOR/PROTETOR ELET 
500 VA PRETO POTENCIAL NO-
MINAL; 500VA / 500W. TENSAO 
NOMINAL DE ENTRADA 127 V/ 220V 
TENSAO NOMINAL DE SAIDA 120V 
DISTORÇÃO HARMONICA NÃO 
INTRODUZ FREQUENCIA NOMINAL 
60HZ PROTECAO FUSIVEL 5A/250 
VAC CONFIGURACAO MONOFA-
SICA FILTRO DE LINHA RF–EMI** 
SIM PROTETOR CONTRA SUR-
TOS **SIM CHAVE LIGA/ DESLIGA 
PROTEGIDA INDICADOR DE REDE 
ELETRICA GABINETE DE ALTO 
IMPACTO FILTRO DE LINHA COM 
PROTECAO CONTRA SURTOS 
DADOS TECNICOS ALTURA 11,5 
CENTIMETROS COMPRIMENTOS; 
16,50 CENTIMETROS PESSO 0,941 
KILOS ITENS INCLUSOS PROTER 
500M GARANTIA DE 12 MESES.

ENERGYLUX UND 50 124,00 6.200,00

54

ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA 
220V SAIDA 110V TENSAO NO-
MINAL DE ENTRADA 127V/220V 
TENSAO NOMINAL DE SAIDA 120V 
DISTORÇÃO HARMONICA NÃO 
INTRODUZ FREQUENCIA NOMI-
NAL 60HZ PROTECAO FUSIVEL 
10A/250VAC CONFIGURACAO 
MONOFASICA FILTRO DE LINHA 
RF–EMI** SIM PROTETOR CONTRA 
SURTOS;** CHAVE LIGA/DESLIGA 
PROTEGIDA INDICADOR DE REDE 
ELETRICA GABINETE DE ALTO 
IMPACTO FILTRO DE LINHA COM 
PROTECAO CONTRA SURTOS 
DADOS TECNICOS ALTURA 15,5 
CENTIMETROS LARGURA 11,5 
CENTIMETROS CUMPRIMENTOS 
16,50 CENTIMETROS PESO 0,941 
KILOS ITENS INCLUSOS PROTER 
500M GARANTIA DE 12 MESES.

ENERGYLUX UND 30 184,00 5.520,00

55

NOBREAK 700 VA, Tensão nominal 
de entrada: Bivolt, Variação de ten-
são admssível: 88VAC ~ 146VAC / 
146VAC ~ 280VAC, Frequência da 
rede: 50Hz ou 60Hz, Fator de potên-
cia: 0,6 ,Tensão nominal na saída: 
110V, Potência nominal ativa (W): 
432W, Variação da tensão na saída: 
102VAC ~ 132VAC, Frequência na 
saída: 50Hz ou 60Hz, Forma de onda 
na saída: PWM, BATERIA: 1, Tensão/
Capacidade: 12V 72Ah, Tempo de 
recarga para 100% da capacidade: 
aproximadamente 12 horas ,Umi-
dade: 10 a 90% (não condensado), 
Temperatura de operação: 0 a 45°C, 
Autonomia 30min Bivolt 110V.GA-
RANTIA DE 12 MESES .

POWERTEK UND 20 469,00 9.380,00

56

NO BREAK DE 1200 VA BIV MAXI, 
PATOR DE POTENCIA 0.7 TEMPO 
DE ACIONAMENTO DO INVERSO 
0.8MS, TEMPO DE CARGA DA BA-
TERIA INTERNA 8 HORAS, ONDAS 
DO INVERSO SENOIDAL PURA 
PROTECAO ELETRICA CONTRA 
SOBRECARGA E SURTOS DE 
TENSAO 6 TOMADAS GARANTIA 
DE 12 MESES.

RAGHTECH UND 20 661,00 13.220,00

57

MONITOR LCB 18,5 TIPO LED 
POLEGADAS 18,5 RESOLUÇÃO; 
1366X768 FORMATO DE TELA 
WIDESCREEN GARANTIA DE 12 
MESES

PCTOP UND 50 419,99 20.999,50

58

NOTEBOOK DUAL CORE TELA DE 
15,6' SSD128GB OU SUPERIOR , 
MEMORIA DE 4GB OU SUPERIOR, 
PLACA DE VIDEO UHD GRAPHICS 
600, LEITOR DE CARTÃO, CÂMERA 
720MP, TECLADO PADRÃO BRASIL 
, CONECTIVIDADE WIFI, BLUE-
TOOTH, OFFICER , WIND 11, COM 
GARANTI DE 12 MESES

LENOVO UND 10 1.499,99 14.999,90

59

NOTEBOOK I3 3,0GHZ COM CACHE 
L3 6MB, MEMORIA 4GB 2666MHZ, 
TELA 15,6' ANTIRREFLEXO FULL 
HD , MICROFONE INTEGRADO 
NA WEC CAM , PLACA DE REDE 
GIGABYTE, CONECTIVIDADE:WIFI, 
BLUETOOTH, ENTRADAS:USB-
–C, USB 3.0, HDMI, LEITOR DE 
CARTÃO, , TECLADO EM POR-
TUGUÊS, TECLADO NÚMERICO 
INTEGRADO, WIND 11, GARANTIA 
DE 12 MESES.

SAMSUNG UND 10 2.549,99 25.499,90

60

PROJETOR 3500 LUMENS–CON-
TRASTE: 2000:1– CORES: 16,7 
MILHÕES– TECNOLOGIA: TFT–
LÂMPADA: LED– RESOLUÇÃO 
NATIVA: 1920 X 1080 (FULL HD)– 
PROPORÇÃO DA TELA: 4:3 / 16:9– 
TAMANHO DA PROJEÇÃO: 67 ~ 
170 POLEGADAS– DISTÂNCIA 
DE PROJEÇÃO: 2,1 ~ 5M–DIS-
TÂNCIA MÍNIMA DE PROJEÇÃO: 
1,6M– AJUSTE TRAPÉZIO VERTI-
CAL: ÂNGULO ± 15°– AJUSTE DE 
FOCO: MANUAL– PROCESSADOR: 
MIPS– DISTÂNCIA PARA ACESSO 
REMOTO: 2,1M– POTÊNCIA DO 
ALTO FALANTE: 3W X2– TENSÃO 
DE ENTRADA: BIVOLT– CONSUMO: 
140W, CONECTORES:– LINE OUT 
(P2)– AV INPUT (RCA)– 2X USB– 2X 
HDMI– VGA

GOLDENTEC UND 10 1.139,99 11.399,90

61 TELA DE PROTEÇÃO TRIPE STAN-
DART 1,80X1,80 TES UND 10 989,00 9.890,00

62

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS 
PORTAS 8, PROTOCOLO IEEE 
802.3 10BASE–T IEEE 802.3U 
100 BASE –TX CONEXAO RJ–45 
FEMEA, TAXA DE TRANSMISSAO 
10MBPS 14880PPS/ 100MBPS 
148800PPS ESPECIFICACAO DO 
PRODUTO –DIMENSAO/PESO–
–89X76MM/200 GRS ESPECIFICA-
COES DA EMBALAGEM– DIMEN-
SAO/ PESO 135X60X90 MM/ 250 
GRS,EAN 789844008298.

MULTILASER UND 40 62,00 2.480,00

63

SWITCH 16P 10/100MBPS DES–
–1024D WITCH, PROTOCOLO 
IEEE 802.3 10 BASE–T IEEE 802.3U 
100 BASE –TX CONEXAO RJ–45 
FEMEA, TAXA DE TRANSMISSAO 
10 MBPS 14880PPS/ 100MBPS 
148800PPS (CAIXA COM 01 INI-
DADE).

MULTILASER UND 30 202,00 6.060,00

64

SWITCH 24P 10/100MBPS DES–
–1024D PROTOCOLO IEEE 802.3 
10 BASE–T IEEE 802.3U 100 BASE 
–TX CONEXAO RJ–45 FEMEA, 
TAXA DE TRANSMISSAO 10 MBPS 
14880PPS/ 100MBPS 148800PPS 
(CAIXA COM 01 INIDADE).

MULTILASER UND 20 505,00 10.100,00

65

ROTEADOR 3 ANTENAS 5DBI WI-
RELES 300 IPV6, WAN 10/100MBPS 
1 PORTA DE AUTO LAN 10/100 
MBPS, ENTRADA BIVOLT SAIDA 9

MULTILASER UND 40 123,00 4.920,00

66
ROTEADOR 4 ANTENAS 5DBI 
WIRELES 1200 MBPS,DUALBAND 
ENTRADA BIVOLT

MULTILASER UND 25 139,00 3.475,00

67 CAIXA DE SOM 3W MULTILASER UND 100 50,75 5.075,00

68 MOUSE PAD COM APOIO EM GEL MULTILASER UND 100 15,60 1.560,00

69

MOUSE OPTICO USB PRETO 
MOUSE OPTICO, INTERFACE USB 
MINIMO DE 2 BOTOES E SCROLL, 
COM RESOLUCAO MINIMA DE 800 
DPI, DEVIDAMENTE COMPRO-
VADA NA ESPECIFICACAO DO 
PRODUTO GARANTIA MINIMA DE 
6 (SEIS) MESES.

MULTILASER UND 100 7,10 710,00

70

TECLADO USB SLIM TECLADO, 
INTERFACE USB PADRAO ABNT2, 
COM NO MINIMO 105 TECLAS 
PADRAO SENDO OBRIGATORIO 
"Ç" GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS0 
MESES.

MULTILASER UND 100 26,00 2.600,00

71

WEB CAM, CAPTURA DE VÍDEO HD 
EM ATÉ 1280 X 720 PIXELS E ATÉ 
30FPS. MICROFONE EMBUTIDO 
COM REDUÇÃO DE RUÍDOS,.CABO 
USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE 
COM 1,7M, .CLIPE UNIVERSAL, 
COMPATIBILIDADE: WINDOWS98 / 
2000 / ME / XP / VISTA / WIN7 / WIN8 
/ WIN10 OU SUPERIOR

MULTILASER UND 30 55,00 1.650,00

72

TABLET PROCESSADOR r Quad 
Core 1.3GHz; Sistema operacional 
Android 9 Pie ; Memória RAM 2 GB 
. Armazenamento 32GBexpansível 
até 128 GB por cartão micro SD (não 
incluso); Tela IPS HD 1280 x 800 
pixels; Conexões 3G . Wi–Fi . GPS* . 
Bluetooth�; Bateria Lítio . capacidade 
de 5.000 mAh; Câmera frontal 2.0 MP 
. traseira 5.0 MP;GARANTIA MINIMA 
DE 6MESES

MULTILASER UND 76 658,00 50.008,00

73 PILHAS CR2032 ELGIN UND 100 2,63 263,00

74 BATERIA 9V ELGIN UND 100 15,75 1.575,00

75 PILHAS 2A cartela c/4 ELGIN UND 100 10,50 1.050,00

76 PILHAS 3A cartela c/4 ELGIN UND 100 10,50 1.050,00

77 T I N TA 5 4 4  E P S O N  P R E TO 
T544120–AL EPSON UND 300 15,00 4.500,00

78 TINTA 544 EPSON AZUL T544220–
AL EPSON UND 300 15,00 4.500,00

79 TINTA 544 EPSON VERM. T544320–
AL EPSON UND 300 15,00 4.500,00

80 TINTA 544 EPSON AMAR. T544420–
AL EPSON UND 300 15,00 4.500,00

81 TINTA 664 EPSON PRETO REF.
T664120 EPSON UND 300 15,00 4.500,00

82 TINTA 664 EPSON AMARELO REF.
T664420 EPSON UND 300 15,00 4.500,00

83 TINTA 664 EPSON AZUL REF.
T664220 EPSON UND 300 15,00 4.500,00

84 TINTA 664 EPSON VERMELHO 
REF.T664320 EPSON UND 300 15,00 4.500,00

85 CARTUCHO DE TONER HP 105A 
W1105A HP UND 50 90,00 4.500,00

86 CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 60 55,00 3.300,00

87 CARTUCHO HP 60 COLOR ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 60 68,00 4.080,00

88 CARTUCHO HP 662 PRETO ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 60 40,00 2.400,00

89 CARTUCHO HP 662 COLOR ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 60 40,00 2.400,00

90 CARTUCHO HP 664 PRETO ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 80 40,00 3.200,00

91 CARTUCHO HP 664 COLOR ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 80 45,00 3.600,00

92 CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 30 47,00 1.410,00

93 CARTUCHO HP 667 COLOR ORIGI-
NAL DE FABRICA HP UND 30 47,00 1.410,00

94 TONER COMPATÍVEL HP 85A M A S T E R -
PRINT UND 200 22,00 4.400,00

95 TONER COMPATÍVEL HP 83A M A S T E R -
PRINT UND 200 22,00 4.400,00

96 TONER COMPATÍVEL HP 12A M A S T E R -
PRINT UND 200 21,00 4.200,00

97 TONER COMPATÍVEL HP 17A M A S T E R -
PRINT UND 200 42,00 8.400,00

98 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 
101

M A S T E R -
PRINT UND 100 47,00 4.700,00

99 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 
105

M A S T E R -
PRINT UND 100 70,00 7.000,00

100 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 
205

M A S T E R -
PRINT UND 100 83,00 8.300,00

101 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 
203

M A S T E R -
PRINT UND 100 53,00 5.300,00

102 TONER COMPATÍVEL BROTHER M A S T E R -
PRINT UND 150 78,75 11.812,50

103 FOTO CONDUTOR BROTHER 
COMPATÍVEL

M A S T E R -
PRINT UND 70 84,00 5.880,00

104 FOTO CONDUTOR HP 19A COM-
PATÍVEL

M A S T E R -
PRINT UND 70 37,00 2.590,00

105 SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 
TONER BROTHER PROPRIA UND 250 100,00 25.000,00

106 SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 
TONER SAMSUNG 101 PROPRIA UND 250 41,00 10.250,00

107 SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 
TONER SAMSUNG 105 PROPRIA UND 250 41,00 10.250,00

108 SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 
TONER SAMSUNG 205 PROPRIA UND 250 47,00 11.750,00

109 SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 
TONER SAMSUNG 203 PROPRIA UND 250 49,00 12.250,00

110 SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO 
SAMSUNG/HP PROPRIA UND 250 30,00 7.500,00

111
FORMATAÇÃO GABINETE C/ INS-
TALAÇÃO DE SISTEMA OPERA-
CIONAL

PROPRIA UND 100 50,00 5.000,00

112
CONSERTO DE IMPRESSORA 
JATO DE TINTA C/ SERVIÇO DE 
TROCA DE PEÇAS

PROPRIA UND 100 80,00 8.000,00

113
CONSERTO DE IMPRESSORA 
LASER C/ SERVIÇO DE TROCA 
DE PEÇAS

PROPRIA UND 100 160,00 16.000,00

TOTAL 834.127,50
 
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 Aroeiras 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 Eletrônico nº 00011/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Aroeiras, 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 
Eletrônico nº 00011/2022, 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 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; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

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 Eletrônico nº 00011/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- P D S DE ALMEIDA.
45.088.720/0001-99
Valor: R$ 67.020,00
- TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
05.301.712/0001-64
Valor: R$ 834.127,50
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Umbuzeiro.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e didáti-
co, destinados ao atendimento das diversas secretarias, departamentos e fundos municipais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Aroeiras: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – RE-
PRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004–SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS 
UNIDADE 02020.04.124.2001.1021 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRI-
MONIAL 02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, 
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 02.040– SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSIS-
TENCIAIS 02040.08.243.2006.2007 – ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 
02040.08.244.2006.2008 – AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES 
02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2055–MANUTENÇÃO 
DOSSERV.DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA 02050.08.244.2006.2068–MANUTENÇÃODAS 
ATIVID.DOFUNDODE ASSIST.SOCIAL 02050.08.244.2006.1046 – AQUISICAO DE VEICULOS, 
MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2044 – AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA 02050.08.244.2006.2045 – GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS – IGD/S.U.A.S 
02050.08.244.2006.2050 – MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2057 
– MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 02.060–SECRETARIA DE SAÚDE 02060.10.301.2004.1039 
– ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2019 – SERV 
ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM MUNICIPAL 02.070– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02070.10.301.2010.2013–AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE–FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015–MA-
NUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL–FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN 
MÓVEL URGÊN – FINANCIAM UNIÃO/ESTAD 02070.10.301.2010.2014 – AÇÕES EM PROL DA 
SAÚDE MENTAL FNS/CAPS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 
02070.10.302.2011.2049 – IMPLENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL 02.080–SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUN-
DAMENTAL 02080.12.361.2009.1009 – AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 
02080.12.361.2009.1027 – SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL 
02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 
– DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDU-
CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 
– QSE 02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072 
– MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02080.12.361.2009.2074 – MANUT. 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 02080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO EN-
SINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO BÁSICO INFANTIL 02080.12.365.2009.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL 
– FUNDEB 30% 02080.12.365.2009.2080 – MAN. DAS ATIV. DA CRECHE – COMPL. VAAF FUNDEB 30% 
02080.12.365.2009.2082 – MAN. DAS ATIV. DA CRECHE – COMPL. VAAT FUNDEB 30% 02.090–SECRE-
TARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024–ATIVIDADES OPERACIONAIS DA 
SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027–ATIVIDADES OPERA-
CIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES 
OPERACIONAIS DA SEAGRI ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.09.00 –MATERIAL DE EXPEDIENTE 
/ 3.3.90.30.99.00 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00026/2023 - 12.01.23 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - R$ 395.651,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de 
Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-
-PB, através do Convênio SICONV n.® 885595/2019 - Operação CEF n.® 1064784-45/2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00084/2021 - Jmsv Construções Eireli - CNPJ: 30.999.688/0001-26 - 3º Aditivo - prorroga o 
prazo até o final do exercício financeiro de 2023. ASSINATURA: 30.12.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de 
Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB, 
através do Convênio SICONV n.® 885595/2019 - Operação CEF n.® 1064784-45/2019. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00084/2021 - Jmsv Construções Eireli - 
CNPJ: 30.999.688/0001-26 - 2º Aditivo - acréscimo de 15,02%(R$ 36.237,30). ASSINATURA: 27.12.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para aparelhar as escolas do Município de 
Assunção através da Secretária de Educação, por Adesão a Ata de Registro de Preços n.° Nº RP 
00019/2022, oriunda do Pregão Presencial Nº 00019/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de 
Gurinhém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de 
Registro de Preços nº 019/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 019/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. DOTAÇÃO: 02060 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.361.0400.2128 – MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUND. FEB 
30% VAAT– C.UN.; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte 542 (Transferências do 
FUNDEB – Complementação da União – VAAT); 12.365.0400.2130 – MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL 
FEB 30% VAAT – COMP. UNIAO; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte 542 
(Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT). VIGÊNCIA: até 23/12/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00157/2022 - 23.12.22 - 
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 47.010,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Eventual aquisição de Veículos linha leve, utilitários e linha pesada pra atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Assunção–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2022. DOTAÇÃO: UNIDADE GESTORA: 02.060–SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA: 02060.12.361.0400.1103 – AQUISICAO DE 
VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS–FEB 30% ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSO: Nº 540 Transferências do FUN-
DEB – Impostos e Transferências de Impostos. ELEMENTO DE DESPESA: 02060.12.361.0400.1011 
– AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS CLASSIFICAÇÃO: 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº 500 Recursos não Vinculados de Impostos; 
542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT 
Nº 00155/2022 - 20.12.22 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 157.983,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para secretaria de Ação Social. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00025/2022. DOTAÇÃO: Unidade Gestora: 02.090–SECRETARIA DO TRA-
BALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS Classificação de Despesa: 02090.08.244.0300.2052 – MANUT.DO 
PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL – P.A.S; 02090.08.244.0300.2033 – MANUTENCAO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA; Elemento de despesa: 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA Fonte de Recurso: 500 Recursos não Vinculados de Impostos. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT 
Nº 00156/2022 - 21.12.22 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 103.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator de pneu 4x4 acoplado de grade aradora 
automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço por hora no preparo do solo (corte de 
terra) na zona rural do Município de Assunção–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO - R$ 82.000,00.

Assunção - PB, 10 de Janeiro de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2023
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 DP00001/2023, 
que objetiva: Contratação Emergencial de empresa visando o fornecimento parcelado de combus-
tíveis, durante o período de 13/01/2023 à 28/02/2023, para atender a demanda deste município 
em suas ações públicas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - R$ 223.368,75.

Assunção - PB, 13 de Janeiro de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator de pneu 4x4 acoplado de 
grade aradora automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço por hora no preparo do solo 
(corte de terra) na zona rural do Município de Assunção–PB; ADJUDICO o seu objeto a: MONACI 
MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO - R$ 82.000,00.

Assunção - PB, 10 de Janeiro de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2023. OBJETO: Contratação Emergencial de 

empresa visando o fornecimento parcelado de combustíveis, durante o período de 13/01/2023 à 
28/02/2023, para atender a demanda deste município em suas ações públicas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/01/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE RECARGA DE GÁS (GLP), VASILHAME E 
ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB– NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GENA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - R$ 89.390,00; LAYSE MARINHO 
AMORIM - R$ 429.500,00; REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - R$ 112.250,00.

Belém - PB, 16 de Janeiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME - R$ 392.165,50; 
JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 373.289,50.

Belém - PB, 16 de Janeiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GEREN-
CIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA 
UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊ-
NIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00002/2023. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 40.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Belém e: CT Nº 00010/2023 - 13.01.23 - EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA 
DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO 0037/2022

CONTRATO N° 142/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE 

SUSTENTÁVEL PARA 200 CRIANÇAS, conforme especificações do edital e seus anexos.
Vencedor: - APPOL COMÉRCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, 

CNPJ 16.889.292/0001-03
VALOR GLOBAL: Com o valor de R$ 17.958,40 (Dezessete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito 

Reais e Quarenta Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO: 0037/2022

CONTRATO N° 004/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE 

SUSTENTÁVEL PARA 200 CRIANÇAS, conforme especificações do edital e seus anexos.
Vencedor: - BRASIL FIOS DE CABO LTDA–CNPJ 33.163.469/0001-09

VALOR GLOBAL: Com o valor de R$ 15.215,00 (Quinze Mil Duzentos e Quinze Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA:  13/01/2023



28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de janeiro de 2023 Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO 0037/2022

CONTRATO N° 001/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE 

SUSTENTÁVEL PARA 200 CRIANÇAS, conforme especificações do edital e seus anexos.
Vencedor: - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI –CNPJ 11.175.931/0001-47.
VALOR GLOBAL: Com o valor de R$ 150.927,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais Novecentos 

e Vinte Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO 0037/2022

CONTRATO N° 002/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE 

SUSTENTÁVEL PARA 200 CRIANÇAS, conforme especificações do edital e seus anexos.
Vencedor: - RLUX ILUMINAÇÃO LTDA–CNPJ 23.535.805/0001-35.
VALOR GLOBAL: Com o valor de R$ 6.675,76 (Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais 

e Setenta e Seis Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2023 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM 
JESUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HEXAGONAL FARMA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES - R$ 55.498,50; 
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITA-
LARES E D - R$ 447.043,00; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 19.190,00; 
VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 5.430,00.

Bom Jesus - PB, 16 de Janeiro de 2023
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDI-
CAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Hexagonal Farma Comercio de 
Medicamentos e Produtos Médico-hospitalares - CNPJ 47.541.371/0001-44. Hospharma Comercio 
Atacadista de Medicamentos, Materiais Medico Hospitalares e D - CNPJ 30.410.223/0001-98. 
Mcw Produtos Médicos e Hospitalares - CNPJ 94.389.400/0001-84. Viva Comércio Atacadista de 
Medicamentos Ltda. - CNPJ 10.447.355/0001-87. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Firmino 
Tomaz, 01 - Centro - Térreo - Bom Jesus - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3559-1009.

Bom Jesus - PB, 16 de Janeiro de 2023
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,  
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO 
DIESEL) FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME SOLICITADO. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 30 de Janeiro de 
2023. 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: 
https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bom Jesus - PB, 16 de Janeiro de 2023
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br,  licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, 
GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELA-
DA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. 
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 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: 
https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Bom Jesus - PB, 16 de Janeiro de 2023
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00113/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para aquisição de Insumos e Medicamentos Odontológicos, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 27 de Janeiro de 2023. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 16 de Janeiro de 2023
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00114/2022
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.licitacao-
cabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: O presente termo de referência tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza de reservatórios de água, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 16 de Janeiro de 2023
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.001/2022. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM 
IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATI-
ZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO 
OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS 
PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, 
DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 
14/01/2023, ATÉ 14/01/2024. VALOR DO ADITIVO:   R$ 701.736,63 (SETECENTOS E UM MIL, 
SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 243 1018 2125 / 08 244 1018 2126 / 08 243 1018 2127 / 08 
244 1018 2128 / 08 243 1018 2130 / 08 243 1019 2131 / 08 242 1019 2134 / 08 243 1019 2135 / 
08 244 1019 2136 / 08 243 1019 2137 / 08 244 1026 2138 / 08 243 1026 2139 / 08 122 2001 2141 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000/16000000. FUNDAMEN-
TAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E FERNANDO TANNUS NARDUCHI. DATA DE ASSINATURA: 13/01/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: Durval 

da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios 
destinados ao atendimento da Merenda Escolar da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, Exercício 
2023. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: 
08:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. 
Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 16 de Janeiro de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ERRATA

EXTRATO DE CONTRATO
Na publicação do Extrato de Contrato nº CT Nº 20401/2022, vinculado à Tomada de Preços 

nº 00004/2022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, 
CONFORME CONVENIO Nº 0312/2022, veiculada no Diário Oficial do Estado, página 22 e no Jornal 
União, página 25, publicado em 06 de outubro de 2022. Onde se lê: 20401/2020. Leia-se: 20401/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições 
Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) não recondicionado, para suprir as necessi-
dades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde exercício 2023. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2023. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2023. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 16 de Janeiro de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Janeiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de 
Materiais Médicos Hospitalares destinados a atender às necessidades assistenciais das UBS 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.
casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 16 de Janeiro de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO 
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 917690/2021/MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: RM CONSTRUCAO LTDA - R$ 245.676,67. 

Casserengue - PB, 16 de Janeiro de 2023. 
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E 
ORIENTAÇÃO JURÍDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, 
RECURSOS E/OU QUAIQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOVELINO DELGADO – ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 84.000,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2023
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023, 
que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 
Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, 
exercício 2023, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas as modalidades 
previstas na Lei de licitações e decretos; Minutas de Contratos; Modelos de ATAS; Modelos de Termos 
de Homologação e Adjudicação; Modelos de Avisos e Extratos para publicações; Recomendações, 
inclusão de processos no TCE/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 - R$ 30.000,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2023.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023, 
que objetiva: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resí-
duos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Casserengue/PB, por um período de 12 meses; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 43.560,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2023.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2023, que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria 
e Assessoria Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de 
Casserengue/PB, exercício 2023, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas 
as modalidades previstas na Lei de licitações e decretos; Minutas de Contratos; Modelos de ATAS; 
Modelos de Termos de Homologação e Adjudicação; Modelos de Avisos e Extratos para publicações; 
Recomendações, inclusão de processos no TCE/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JADIR FERNANDES DA ROCHA - R$ 18.000,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2023.
RANIERE MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM 
MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 923762/2021/MDR/CAIXA. LICITANTES INABILITADOS 
por não atenderem aos itens: BJC CONSTRUCOES EIRELI (8.3.1. c/c 6.8.1.); D K CONSTRUCOES 
EIRELI (8.3.1. c/c 6.8.1.); DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 
(7.5.1. c/c 7.2.2.; 8.2.10. c/c 7.2.2.; 8.2.14. c/c 7.2.2.; EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E 
COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA (8.3.1. c/c 6.8.1.); N & S CONSTRUCOES E PROJETOS 
LTDA (8.3.1. c/c 6.8.1.); NOBREGA & NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (7.5.1. 
c/c 7.2.2.; 8.2.1. c/c 6.1.; 8.2.6.; 8.2.7.; 8.2.10; 8.3.1. c/c 6.8.1.; RM CONSTRUCAO LTDA (8.2.1. 
c/c 6.1.). LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; BSR CONSTRUTORA 
E LOCADORA EIRELI; CONSTRUTORA JEW LTDA; CONSTRUTORA MMV LTDA; ENGEMAX 
CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; HUMAITA 
CONSTRUCOES EIRELI; JOSE CREZIO LOPES FILHO; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA 
E CONSERVACAO EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no mesmo local da primeira reunião e ocorrerá às 13h00min do dia 27 de janeiro de 
2023. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: licitacaocasserengue@hotmail.com. 

CASSERENGUE - PB, 16 de janeiro de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO.

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-

SORIA JURIDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JU-
RÍDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OU 
QUAIQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibili-
dade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00002/2023 - 06.01.23 - JOVELINO DELGADO - 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00002/2023
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 

Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, 
exercício 2023, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas as modalidades 
previstas na Lei de licitações e decretos; Minutas de Contratos; Modelos de ATAS; Modelos de 
Termos de Homologação e Adjudicação; Modelos de Avisos e Extratos para publicações; Recomen-
dações, inclusão de processos no TCE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Casserengue e: CT Nº 00003/2023 - 06.01.23 - JADIR FERNANDES DA ROCHA 
03595360427 - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00003/2023
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resí-

duos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Casserengue/PB, por um período de 12 meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINA-
RIOS) = 20.070 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15.451.0008.2058 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Casserengue e: CT Nº 00004/2023 - 06.01.23 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 43.560,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 

Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Casse-
rengue/PB, exercício 2023, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas 
as modalidades previstas na Lei de licitações e decretos; Minutas de Contratos; Modelos de 
ATAS; Modelos de Termos de Homologação e Adjudicação; Modelos de Avisos e Extratos para 
publicações; Recomendações, inclusão de processos no TCE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS/RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE) = 30.020 – SECRETARIA DE 
SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00002/2023 - 
06.01.23 - JADIR FERNANDES DA ROCHA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ROSINALDO 
DOS SANTOS MARQUES - R$ 71.400,00.

Cuité - PB, 13 de Janeiro de 2023
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: 
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; ADJUDICO o seu objeto a: ROSINALDO DOS SANTOS 
MARQUES - R$ 71.400,00.

Cuité - PB, 13 de Dezembro de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2023, 

para o dia 08 de Fevereiro de 2023 às 17:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Severino 
Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Janeiro de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota 
veicular própria e/ou locada da edilidade e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios 
e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 2023 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00009/2023 
- 16.01.23 - JOSE JOAO DOS SANTOS COMBUSTIVEIS - R$ 1.455.100,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MÓVEIS E ELETROS DIVERSOS PARA O MELHOR 
FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROPOSTA 13099.820000/1220–02). FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros 
do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 4490.52 
Equipamentos e Material Permanente PROPOSTA 13099.820000/1220–02. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Ma-
manguape e: CT Nº 00008/2023 - 16.01.23 - NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 17.265,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00048/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE 
DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS 
LTDA - R$ 11.257,80; JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 137.568,68; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME - R$ 400,00.

Esperança - PB, 09 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00048/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE DESTE MUNI-
CÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JCASIF COMERCIO 
VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 11.257,80; JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA ME - R$ 137.568,68; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME - R$ 400,00.

Esperança - PB, 09 de Janeiro de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

REF: INEXIGÍVEL 00026/2022.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 04 (quatro) meses, contados do termino 

do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00497/2022 datado em 25 de agosto de 2022 
e com termino de vigência em 31 de dezembro de 2022 celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a Contratação de Assessoria Jurídica tendo em vista a Prestação de Serviços Jurídicos 
especializados no tocante à Estruturação do Órgão Ambiental do Município de Guarabira-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 
33.971.388/0001-27

JUSTIFICATIVA: Devido à não execução do objeto contratado, faz-se necessário a renovação 
do mesmo para efetivação do contrato em sua totalidade permanecendo os mesmos valores, ora 
contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/12/2022
VIGÊNCIA  ADITIVO: 28/04/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de GURINHÉM, Estado da Paraíba, AVISA a todos os interessados que estará 
aberto processo seletivo para o preenchimento temporário de vagas na estrutura da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As inscrições estarão abertas no período de 16/01/2023 a 20/01/2023. 
O edital e a ficha de inscrição estarão disponíveis a quem interessar na página oficial da Prefeitura.

13 de janeiro de 2023.
TARCÍSIO SAULO DE PAIVA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2023, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA 
DE CARNAVAL, EMANCIPAÇÃO POLITICA, FESTA SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, 
FESTA NO POVOADO DE VÁZEA REDONDA & FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁ-
RIO NO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ibiara - PB, 16 de Janeiro de 2023
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, 
através do CT nº 1081394–76 e SIGONV Nº 923778 – PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
TERRITÓRIAL via CAIXA ECONOMICA FEDERAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 476.641,27.

Ibiara - PB, 13 de Janeiro de 2023
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023
Aos 16 dias do mês de Janeiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião Bozzano 
- Centro - Itapororoca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e sub-
sidiariamente 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 028, de 30 de Dezembro de 2005; Decreto Municipal 
nº 015, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Pre-
sencial nº 00042/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisições parceladas de Materiais 
de limpeza em geral, para melhor atender as necessidades e demandas dos diversos setores da 
Administração Municipal no exercício de 2023; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPOROROCA - CNPJ nº 09.165.176/0001-78.  ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS.

CNPJ: 19.314.487/0001-05.
Item(s): 1 - 8 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 32 - 36 - 38 - 44 - 46 - 50 - 51 - 

57 - 58 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 77 - 79 - 86 - 91 - 93 - 96 - 97 - 98 - 99 - 102 
- 105 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 119 - 121 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 
- 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137.

Valor: R$ 1.021.537,80.
- EDUARDO DIONIZIO DA SILVA.
CNPJ: 31.806.184/0001-05.
Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 

- 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 - 61 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 
- 78 - 80 - 81 - 82 - 83 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 94 - 95 - 103 - 104 - 106 - 107 - 108 - 122 - 125.

Valor: R$ 387.239,00.
- HUMBERTO LIMA DA SILVA.
CNPJ: 18.967.438/0001-09.
Item(s): 4 - 47 - 84 - 85 - 100 - 101 - 117 - 118 - 120.
Valor: R$ 248.434,00. 
Total: R$ 1.657.210,80.

Itapororoca - PB, 16 de Janeiro de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de limpeza em geral, para melhor atender as necessida-
des e demandas dos diversos setores da Administração Municipal no exercício de 2023. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / 
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00014/2023 - 16.01.23 - ALEXSANDRA DA 
COSTA GOMES DE MORAIS - R$ 1.021.537,80; CT Nº 00015/2023 - 16.01.23 - EDUARDO DIONIZIO 
DA SILVA - R$ 387.239,00; CT Nº 00016/2023 - 16.01.23 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 248.434,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:15 horas do dia 03 de fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE REFORMA CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS 
NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO/PB. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 365/2022 
JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA 
. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 16 de Janeiro de 2023
AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA  AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, MEIO FIO E CIMENTO. 
Abertura da sessão pública: 10:00 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023. Início da fase de 
lances: 10:01 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com Edital:www.juazeirinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 13 de Janeiro de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04101/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE JUAZEIRINHO e a empresa CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 
NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 911802/2021, OP 
1076060–34. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a SUPRIMIR, o valor de R$ 12.175,90 (Doze mil 
e Cento e Setenta e Cinco reais e Noventa centavos) representado em percentual de aproximadamente 
0,64% de redução do valor total do contrato, referente ao Reajuste de perde e ganha, conforme planilha 
atualizada integrada ao presente aditivo, ficando, portanto, o valor de R$ 1.894.835,72 (UM MILHÃO E 
OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 
E DOIS CENTAVOS), referente ao Reajuste do Perde e ganha, a partir da assinatura do presente. FUN-
DAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Oitava do Contato Inicial e em conformidade 
com o Art. 65, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA: 16.01.23

Juazeirinho – PB, 16 de Janeiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Processo Licitatório Nº 009/2023 - Tomada de Preços Nº 001/2023. Tomada de Preços, através 
da execução indireta sob o regime de empreitada por preço do tipo “menor preço” GLOBAL. A presente 
licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada visando à Reforma da Escola 
Vereador José Grimaudo Tavares, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Valor estimado da contratação é o valor de R$ 771.591,50 (setecentos e 
setenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). A sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será realizada a partir das 10:00 horas 
do dia 02 de fevereiro de 2023, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB. 

Processo Licitatório Nº 010/2023 - Tomada de Preços Nº 002/2023. Tomada de Preços, através 
da execução indireta sob o regime de empreitada por preço do tipo “menor preço” GLOBAL. A presente 
licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada visando à Reforma e Ampliação da 
Unidade Mista de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante, no município de Juripiranga-PB, tudo conforme 
as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos do empre-
endimento é oriundo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal do Estado 
da Paraíba (Convênio n° 0239/2022) e parcela de recursos próprios. Valor estimado da contratação é o 
valor de R$ 1.161.346,36 (Um milhão, cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos). A sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será realizada a partir das 14:00 
horas do dia 02 de fevereiro de 2023, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB. 

Maiores Informações na Sala de Licitações localizada no prédio sede da Secretaria de Infraes-
trutura, situado a Rua São Paulo, 67, 1º andar, Centro – Juripiranga – PB. Os editais e anexos e 
outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 
07:30 às 13:00, segunda a sexta-feira, ou, ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com – Albéryc 
da Silva Souza, Presidente de Licitações da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE EDITAL 
Leilão n.º 001/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de 
bens móveis inservíveis nº 001/2023 do tipo maior lance, que será realizado pela Leiloeira Oficial, 
Sra. Samara Barbosa Araújo JUCEP N.º 023/2019. O leilão será realizado no dia 07/02/2023 às 
10hs00min, na Secretaria de Infraestrutura do Município, localizada na PB0025, km 1,50, s.n. 
(atras da unidade mista de saúde), CEP: 58.315-000, Bairro Jardim Lucena, Lucena/PB. Maiores 
informações, disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Comissão 
Permanente de Licitação da PML, localizada na Rua Américo Falcão, 736, Centro, Lucena/PB ou 
com a Leiloeira Oficial (83) 98804-6631 / (83) 2182-6281 ou no site: www.colossoleiloes.com.br.

Lucena, 16 de janeiro de 2023.
WAMBERTO DA CRUZ BARBOSA
Presidente da Comissão de Leilão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023
Nos termos dos elementos constantes na Justificativa que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023, que objetiva: Contratação de 
Empresa para a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Contabilidade e Gestão Pública para o mu-
nicípio de Manaíra/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS JANUSA SOTERO LTDA, CNPJ Nº 34.690.113/0001-88. VALOR: R$ 116.400,00.

Manaíra- PB, 12 de janeiro de 2023.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0002/2022, por 

menor preços unitários, com objeto, aquisição de medicamentos para farmácia básica do município. 
Abertura dia 14/02/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 01 de fevereiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA 

- ME – CNPJ: 29.773.992/0001-71 
Objeto: Contratação de empresa para os serviços de locação de veículos destinados a Se-

cretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2023.

Valor global: R$280.836,00 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e seis reais).
Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2023

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio 

Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
REFERENTE A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELA-
DORA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 30 de Janeiro de 
2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.
pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 05 de Janeiro de 2023
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para perfuração de 3 (três) poços tubulares nas seguintes loca-
lidades (Amarelinha de Cima, Prata e Olho D’água), no Município de Pilõezinhos–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 16 de Janeiro de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublica.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
do ramo para Aquisição parceladas de gêneros alimentícios diversos para melhor atender as neces-
sidades da merenda escolar como também as demandas da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublica.com.br.

Pilõezinhos - PB, 16 de Janeiro de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, Decreto 
Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, objetivando 
o Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos 
de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação 
de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou chip em 
rede de postos credenciados, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se a as 09:00h01min  do dia 27/01/2023, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na 
CPL localizado na Rua: João José Monteiro de Souza, 31 – Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/PB. 
Maiores informações e edital através do https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na 
Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 16 de Janeiro de 2023.
CLÁUDIA IZABEL DA SILVA MAIA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos 
psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E CO-
MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 53.270,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 
R$ 16.944,80; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 25.940,00; FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 29.220,00; 
NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 58.383,60; 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 82.634,00.

Rio Tinto - PB, 16 de Janeiro de 2023
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00049/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de medicamen-
tos psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste 
município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo Contrato  e Ata de Registro de Preços, sob pena 
de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 
20.226.846/0001-51. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ 08.674.752/0001-40. EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 26.156.923/0001-20. FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
08.160.290/0001-42. NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - CNPJ 15.218.561/0001-39. PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 01.722.296/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 16 de Janeiro de 2023
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE, TIPO PADRÃO 
“INTEGRA PARAÍBA”, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - R$ 689.121,49. Fica convocado a empresa supracitada, para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Santa Cruz - PB, 16 de Janeiro de 2023
PAULO CÉSAR FERREIRA BATISTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, torna pú-

blico para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços 
Nº 00007/2022, que tem como objeto contratação de empresa especializada para implantação de 
pavimentação em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Re-
passe N° 924203/2021/MDR/CAIXA, que o recurso impetrado pela empresa TORRES E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 21.933.413/0001-07, sobre o 
julgamento da fase de propostas de preços, foi JULGADO PROCEDENTE, com base na reanálise 
técnica, análise do recurso pela Comissão de Licitação e parecer jurídico. Ficando a empresa A 
CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.256.412/0001-02, DESCLASSIFICADA 
no certame em comento. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos, na Sala da Comissão de 
Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, 
s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, no horário 
de 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 16 de Janeiro de 2023.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO FINAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00007/2022, que tem como objeto contratação de empresa especializada para implantação de pavi-
mentação em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse 
N° 924203/2021/MDR/CAIXA, o resultado final do certame, após julgado o recurso apresentado:

1º Lugar: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE–MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, 
VALOR: 1.755.394,17;

2º Lugar: DANTAS E FIGUEIREDO LTDA VALOR: 1.801.564,41;
3º Lugar: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, VALOR: 1.813.779,18;
4º Lugar: ARRIMO ENGENHARIA EIRELI, VALOR: 1.871.581,64;
5º Lugar: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VALOR: 1.911.205,84;
6º Lugar: MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, VALOR: 1.920.830,87.

Santa Luzia/PB, 16 de Janeiro de 2023.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados o Julgamento da Impugnação do Edital do Pregão Eletrônico Nº 00002/2023, que tem 
como objeto contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Médico Hospitalar 
tipo (agulhas descartáveis, seringas, fios de sutura, sondas, curativos, cânulas, cateter, máscara, 
tubo endotraqueal) e materiais diversos destinados as Unidades de Saúde e SAMU, no atendimento 
às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, sendo o pedido de 
Impugnação da empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.779.833/0001-56, INDEFERIDO nos termos do julgamento da impugnação e 
justificativa do setor técnico da Secretaria de Saúde, mantendo a data de realização do certame assim 
como todos os itens do edital. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no 
endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia - PB, 16 de Janeiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público, através da Comissão Permanente de Licitação, 

o julgamento da habilitação da Concorrência Pública epigrafada, tendo como participantes as empresas: 
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 22.455.563/0001-07; COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX 
EIRELI – CNPJ 73.041.188/0001-90; CONSTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM SERVIÇOS 
LTDA – EPP – CNPJ 07.353.156/0001-03; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA – CNPJ 04.023.803/0001-12; DK CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 23.916.946/0001-06; 
ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS – CNPJ 19.088.045/0001-98; JR ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ 14.102.427/0001-05; MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.127.470/0001-86; RESOLVE CONST. E SERV. 
ELÉTRICOS EIRELI-ME - CNPJ 14.162.031/0001-53. Confrontando as informações dos pareceres 
técnico e jurídico, todas as empresas foram inabilitadas. Em vista disso, conforme preceitua o artigo 
48, parágrafo terceiro: “§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresen-
tação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo”. 
O teor do julgamento encontra-se à disposição aos interessados. Abre-se prazo, a partir da data desta 
publicação, para a interposição de recurso e contrarrazão.

Santa Rita - PB, 16 de janeiro de 2023.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 16 de janeiro de 2023. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 077/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE BERÇOS, COLCHÕES E CAMAS EMPILHÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.873.236/0001-26
Valor R$: 226.000,00
- CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI
CNPJ: 18.658.463/0001-00
Valor R$: 468.000,00
- ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 14.323.297/0001-30
Valor R$: 58.800,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
A Pregoeira do município de São José de Espinharas torna público o resultado do Pregão Eletrô-

nico nº 00028/2022, que tem como objetivo: Locação de tratores de pneus, para ficar a disposição 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São José de Espinharas – PB. Licitante 
declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: JVC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, 
CNPJ: 26.666.227/0001-64. Valor: R$ 180.000,00.

São José de Espinharas - PB, 12 de Janeiro de 2023.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas através do Decreto nº 036/2018, de 08/01/2018, e observadas as disposições 
da  Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de Agosto 
de 2000,e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; R E S O L V E: ADJU-
DICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Locação 
de tratores de pneus, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
de São José de Espinharas – PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: JVC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 26.666.227/0001-64. Valor: R$ 180.000,00.

São José de Espinharas - PB, 12 de Janeiro de 2023.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão 
Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Locação de tratores de pneus, para ficar a disposição da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São José de Espinharas – PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente ven-
cedor: JVC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 26.666.227/0001-64. Valor: R$ 180.000,00.

São José de Espinharas - PB, 13 de Janeiro de 2023.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, TORNA PÚBLICO aos interessados que o Pregão Eletrônico Nº 00002/2023, cujo objeto 
é a Aquisição de pneus de 1ª linha com classificação classe A, fabricação nacional, para atender 
as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, com 
abertura prevista para o dia 25 de Janeiro de 2023, às 09:00h, por motivo de falha de envio de 
publicação ao Diário Oficial do Estado e Jornal A União, fica adiada para o dia 30 de Janeiro de 
2023, às 09:00h, permanecendo inalterado o Edital convocatório. Informações: das 07:00 às 13:00h 
dias úteis, no Portal de Compras Públicas. Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 16 de Janeiro de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação, execução de servi-
ços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: tendas, banheiros 
químicos, som, disciplinador, Gerador, destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a 
esta Prefeitura; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI – EPP - R$ 118.500,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 622.128,00.

Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2023
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
Leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação, execução de servi-
ços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: tendas, banheiros 
químicos, som, disciplinador, Gerador, destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a 
esta Prefeitura; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI – EPP - R$ 119.850,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 622.128,00.

Sertãozinho - PB, 02 de Janeiro de 2023
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação, execução de serviços de 
montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: tendas, banheiros 
químicos, som, disciplinador, Gerador, destinada a realização dos eventos a serem realizados junto 
a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata 
de Registro de Preços nº RP 00017/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00017/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. DOTAÇÃO: 
Recursos de 2023 do Município de Sertãozinho: 02.13.2.054.13.392.2015.3.3.90.39.00.00.00.0
0.00.501 02.13.2.054.13.392.2015.3.3.90.39.00.00.00.00.00.700 02.13.2.054.13.392.2015.3.3.9
0.39.00.00.00.00.00.701. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00001/2023 - 03.01.23 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP - R$ 118.500,00; CT Nº 00002/2023 - 03.01.23 - DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - R$ 622.128,00.

Leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação, execução de serviços de monta-
gem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamentos: tendas, banheiros químicos, 
som, disciplinador, Gerador, destinada a realização dos eventos a serem realizados junto a esta 
Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro 
de Preços nº RP 00017/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
00017/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. DOTAÇÃO: : Recursos de 
2023 do Município de Sertãozinho: 02.13.2.054.13.392.2015.3.3.90.39.00.00.00.00.00.501 02.1
3.2.054.13.392.2015.3.3.90.39.00.00.00.00.00.700 02.13.2.054.13.392.2015.3.3.90.39.00.00.00
.00.00.701. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00001/2023 - 03.01.23 - ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI - EPP - R$ 119.850,00; CT Nº 00002/2023 - 03.01.23 - DENISE MOURA DO 
NASCIMENTO - R$ 622.128,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00003/2023, para o dia 26 de Janeiro de 2023 às 08:30 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Site: www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Solânea - PB, 16 de Janeiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – CONVÊNIO 
0143/2022. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Início da 
fase de lances: 08:35 horas do dia 30 de Janeiro de 2023. Referência: horário de Brasília - 
DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 16 de Janeiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 08/2023

OBJETO: CREDENCIAMENTO para futura e eventual contratação de serviços de podação, 
jardinagem, roço, Serviço limpeza e remoção de resíduos gerado das podas de arvores município 
de TEIXEIRA-PB, conforme especificações constantes no anexo I do edital. PERIODO PARA 
ENVIO DOCUMENTAÇÃO: de 18 de janeiro de 2023 á 06 de fevereiro de 2023 ás 08h30m, na 
sala da CPL. INFORMAÇÕES: na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo 
e Educacional de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis 
de segundas às sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.
teixeira.pb.gov.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 16 de janeiro de 2023
Mychael Alves Mendes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2023
OBJETIVO: Aquisição de materiais de escritório e materiais escolares para compor os Kits 

Escolares, destinados a distribuição aos educandos da Rede Municipal de Ensino de Teixeira/PB.
DATA DA SESSÃO: 27 de Janeiro de 2023, às 08h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 16 de Janeiro de 2023.
JONAS CAVALCANTE DE SOUSA

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2023
OBJETIVO: Aquisição parcelada medicamentos e injetáveis, destinados a Secretaria de Saúde 

de Teixeira, para atender ao Convênio n° 058/2022, firmando entre a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e o Município de Teixeira/PB.

DATA DA SESSÃO: Dia 31 de Janeiro de 2023, às 08h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 16 de Janeiro de 2023.
JONAS CAVALCANTE DE SOUSA

PREGOEIRO OFICIAL PMT

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 002/2023

REGISTRO Nº 23-00048-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. ANTÔNIO COELHO DANTAS, NA 

CIDADE DE NOVA PALMEIRA – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de fevereiro de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 003/2023

REGISTRO Nº 23-00047-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA E.E.F. PROFESSORA LUIZA DE 

OLIVEIRA MELO, EM SOSSEGO – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de fevereiro de 2023, às 10h. 

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, se-

gundo as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos 
os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita 
os Autos de Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pela Sra. FIRMA MARIA DE 
AZEVEDO MARTINS, qualificada nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: 
uma parte de terra situada no sitio Serra do Bombocadinho, zona rural deste município, 
medindo uma área de 9,32Ha (nove hectares e trinta e dois ares), confrontando-se com as 
propriedades de: Antônio Marcos Feires Correia e Ariel Sousa Melo, Cicero Pereira Alves 
e Josefa Crispim de Almeida. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que mais tarde não 
venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de Imóveis, 
expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado cópia 
no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos 
de Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pela Sra. FIRMA MARIA DE AZEVEDO 
MARTINS, qualificada nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: uma parte 
de terra situada no sitio Chã da Serra do Bombocadinho, zona rural deste município, medindo 
uma área de 4,00Ha (quatro hectares), confrontando-se com as propriedades de: Diomedes 
Silva Freires e Raimundo Manoel de Araújo. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 
15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que mais 
tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pela Sra. MARIA DAS NEVES DE LIMA, 
qualificada nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, 
medindo uma área cujo levantamento topográfico é de 7,0798 Ha (sete hectares, sete ares 
e noventa e oito centiares), situada no Sítio Serra da Telha, zona rual do Município de Cuité, 
confrontando-se com as propriedades do espólio de Pedro Taveira Lima; Diomedes Silva 
Freires, Firma Maria de Azevedo Martins. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 15 
(quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que mais 
tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de janeiro de 2023 Publicidades
Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB

Joana Lima Correa - Tabeliã
Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta

Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB
EDITAL DE CITAÇÃO

A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 
atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião 
Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. PEDRO FELICIANO DA SILVA, qualificado nos 
termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, medindo uma 
área cujo levantamento topográfico é de 6,7410 ha (seis hectares, setenta e quatro ares e dez 
centiares), situada no Sítio Boa Sorte, zona rural do Município de Cuité-PB, confrontando-se com 
as propriedades de: João Belarmino da Silva Filho, Manoel César Carlos de Souza. Pelo presente 
edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confis-
são e revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande 
circulação e afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião 
Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. MANUEL CÉSAR CARLOS DE SOUZA, qualificado 
nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, medindo uma 
área cujo levantamento topográfico é de 7,4405 ha (sete hectares quarenta e quatro ares e cinco 
centiares), situada no Sítio Bombocadinho, zona rual do Município de Cuité, confrontando-se com 
as propriedades de: João Belarmino da Silva Filho, Manoel César Carlos de Souza. Pelo presente 
edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confis-
são e revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande 
circulação e afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. JOSÉ EDVALDO FERNANDES LOU-
RENÇO, qualificado nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE 
TERRA, medindo uma área cujo levantamento topográfico é de 5,5579 (cinco hectares, cinquenta 
e cinco ares e setenta e nove centiares), situada no Sítio Serra do Bom Bocadinho, zona rural 
do Município de Cuité, confrontando-se com as propriedades de: Ademário Cardoso da Silva, 
José Zilton Cardoso da Silva e Ivanildo dos Santos. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que 
mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião 
Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. JOSÉ RENATO SILVA CORDEIRO, qualificado nos 
termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, medindo uma área 
cujo levantamento topográfico é de 21,0518 ha (vinte e um hectares, cinco ares e dezoito centiares), 
situada no Sítio Serra do Bom Bocadinho, zona rural do Município de Cuité/PB, confrontando-
-se com as propriedades de: Manoel de Assis Beserra, José Simplicio Pereira, Flávio Azevedo 
Rodrigues de Aquino, Helena Soares da Silva, Irenildo Sebastião de Oliveira e representante do 
espólio de João Martiniano da Silva, Manoel de Assis Beserra. Pelo presente edital CITADO, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para 
que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. ARIEL SOUSA MELO, qualificado nos 
termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, medindo uma 
área cujo levantamento topográfico é de 8,2030 ha (oito hectares, vinte ares e trinta centiares), 
situada no Sítio Olho D’água do Boi, na Serra do Bom Bocadinho, zona rural do Município de 
Cuité/PB, confrontando-se com as propriedades de: João De Azevedo Silva, Firma Maria De 
Azevedo Martins, Antonio Marcos Freires Correia, Antônio Correia, Sebastiana Eci Soares Da 
Silva, José Jeovah Da Silva Santos, Josefa Crispim De Almeida. Pelo presente edital CITADO, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. 
E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação 
e afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião Ex-
traordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. DIOMEDES SILVA FREIRES, qualificado nos termos 
da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TERRA, medindo uma área cujo 
levantamento topográfico é de 4,,72Ha (quatro hectáres e setenta e dois ares), situada na Serra 
do Bombocadinho, zona rural do municipio de Cuité-PB, confrontando-se com as propriedades 
de: Firma Maria de Azevedo Martins, Raimundo Manoel de Araújo, Maria das Neves Lima. Pelo 
presente edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de 
confissão e revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de 
grande circulação e afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. JOSÉ CASTIANO SILVA LOPES, 
qualificado nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel: UMA PARTE DE TER-
RA, medindo uma área cujo levantamento topográfico é de 4,0 (quatro hectares), situada no 
Sítio Serra do Bom Bocadinho,  zona rural do Município de Cuité-PB, confrontando-se com 
as propriedades de: José Antônio Lopes de Oliveira, João Batista de Silva Almeida, Josinaldo 
Nunes dos Santos, Francisco Lopes de Oliveira. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que 
mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. FRANCISCO SOARES DE MARIA, 
qualificado nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TER-
RA, medindo uma área cujo levantamento topográfico é de 6,2142 ha (seis hectares vinte e 
um ares e quarenta e dois centiares), situada no Sítio Lagoa Seca, zona rual do Município de 
Cuité-PB, confrontando-se com as propriedades de: Ademário Cardoso da Silva, José Zilton 
Cardoso da Silva e Ivanildo dos Santos. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 15 
(quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que mais 
tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo 

as atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de 
Usucapião Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SO-
BRINHO, qualificado nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE 
DE TERRA, medindo uma área cujo levantamento topográfico é de 6,54Ha (seis hectáres e 
cinquenta e quatro ares), situada no Sítio Serra do Bombocadinho, zona rural do Município de 
Cuité-PB, confrontando-se com as propriedades de: Maria Bezerra Costa de Oliveira e Antônio 
Roseno de Oliveira, José Fidelis da Silva. Pelo presente edital CITADO, para, no prazo de 15 
(quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. E para que mais 
tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e afixado 
cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião Ex-
traordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO, qualificado 
nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TERRA, medindo uma 
área cujo levantamento topográfico é de 23,0498 Ha (vinte e três hectares, quatro ares e noventa 
e oito centiares), situada no Sítio Cabeço, na Serra do Bombocadinho, zona rural do Município de 
Cuité-PB, confrontando-se com as propriedades de: Francisco Soares de Maria; José Carlos Dari 
Santos; Erson Medeiros; Josimar Santos Silva e Maria Lucenilda Santos Fidelis. Pelo presente edital 
CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e 
revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório 
de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação 
e afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião Extra-
ordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. FRANCISCO SOARES DA SILVA, qualificado nos termos 
da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TERRA, medindo uma área cujo 
levantamento topográfico é de 4,0 Ha (quatro hectares), situada no Sítio Serra do bombocadinho, 
zona rual do município de Cuité-PB, confrontando-se com as propriedades de: Maria Ivanete Oliveira 
dos Santos, Maria Antonio dos Santos e Juliano da Silva Pereira. Pelo presente edital CITADO, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. 
E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e 
afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião Ex-
traordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, qualificado 
nos termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TERRA, medindo 
uma área cujo levantamento topográfico é de 21,7869 ha (vinte e um hectares, setenta e oito 
ares e sessenta e nove centiares), situada no Sítio Palhares, zona rual do Município de Cuité-PB, 
confrontando-se com a propriedade de: Josinaldo Nunes dos Santos. Pelo presente edital CITADO, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. 
E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e 
afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião 
Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. IVANILDO DOS SANTOS, qualificado nos termos 
da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TERRA, medindo uma área cujo 
levantamento topográfico é de 9,2295 ha, situada no Sítio Serra do Bom Bocadinho,  zona rural do 
Município de Cuité-PB, confrontando-se com a propriedade de: José Edvaldo Fernandes Lourenço, 
Pedro Feliciano Da Silva, João Belarmino Da Silva Filho, Damião Ferreira Da Silva, Terras Do Sertão 
Agropecuária E Empreendimentos Ltda, José Zilton Cardoso da Silva. Pelo presente edital CITADO, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de confissão e revelia. 
E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação e 
afixado cópia no local de costume.

Cartório de Notas do 1º Ofício – Cuité/PB
Joana Lima Correa - Tabeliã

Noraneide Marinho Nascimento – Tabeliã Substituta
Av. Samaritana Maria Amália de Castilho, 369, Cuité/PB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Bela. Joana Lima Correa, Oficial do Cartório de Notas do 1º Ofício de Cuité/PB, segundo as 

atribuições conferidas pelo Art. 216 A, § 4º, da Lei 6.015/73, FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Cartório tramita os Autos de Usucapião 
Extraordinária Extrajudicial, promovido pelo Sr. LEONCIO ELIAS DE MEDEIROS, qualificado nos 
termos da inicial, requerendo a propriedade do Imóvel UMA PARTE DE TERRA, medindo uma 
área cujo levantamento topográfico é de 31,75 ha, situada no Sítio Curral do Meio,  zona rural do 
Município de Cuité-PB, confrontando-se com a propriedade do espólio de José Soares, Joaquim 
Martim de Oliveira, terras de José Civanilson Amorim da Costa, José Fabricio de Solto Leite. Pelo 
presente edital CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, sob pena de 
confissão e revelia. E para que mais tarde não venham alegar ignorância, mandou a Registradora 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis, expedi o presente edital que será publicado em jornal de 
grande circulação e afixado cópia no local de costume.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
BUFFALO ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇOES S/A

CNPJ 09.133.745/0001-01
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária, que se realizará 

no dia 31 de janeiro de 2023 às 15:00 horas na sede social, sita na Rua Projetada, s/nº, Lote 1, 
Quadra A, Loteamento Nova Tacima, Centro, na cidade de Tacima - PB, com a seguinte ordem do dia:

a) eleição de novo (a) diretor (a) Vice-Presidente em face da renúncia da Diretora Vice-Presidente 
b) outros assuntos de interesse geral.
Tacima – PB, 05 de janeiro de 2023.

Alzir Pimentel Aguiar Filho
Diretor Presidente

CNPJ(MF) Nº 09.123.027/0001-46
JOÃO PESSOA-PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos ao acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DA PARAÍB -CINEP,  a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação,  às 
10:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2023 na modalidade vídeo conferência através da plataforma 
digital MEET, quando serão tratados os seguintes assuntos:  I- Apreciação do Balanço Patrimonial 
e demais demonstrações contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 
II-  Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; III- Fixar honorários dos Diretores e 
membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo; IV- Deliberar sobre outros assuntos de interesse 
social. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas que os documentos os 
quais se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76 e legislação complementar se encontram à disposição 
na sede social da Empresa localizada na Rua Feliciano Cirne, 50 – Jaguaribe, João Pessoa-PB.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2023
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente-CINEP

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bela. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço 

Notarial e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como a requerimento da credora do Contrato de 
Financiamento Imobiliário nº 844441556691, datado de 05/06/2017, registrado sob o nº R-4/R-5, 
na matrícula nº 39.900, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: Uma casa Residencial 
Unifamiliar na R Projetada 1109, Jardim Nossa S, Conde-PB, venho intimar o(a) Senhor(a) TEREZA 
R CAMPOS SOARES DE CARVALHO, CPF nº 084.300.154-26, para fins de cumprimento das obri-
gações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora 
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos 
que vencerem neste período, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bela. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço 

Notarial e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como a requerimento da credora do Contrato 
de Financiamento Imobiliário nº 155552734859, datado de 16/07/2013, registrado sob o nº AV-4, 
na matrícula nº 20.850, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: R Projetada Q R3 LT 
11, Praia de Jacumã, Conde-PB, venho intimar o(a) Senhor(a) ADRIANA DE OLIVEIRA BRIGIDIO, 
CPF nº 159.215.478-67, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram 
vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e 
as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período, nos 
termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bla. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço 

Notarial e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Financiamento 
Imobiliário nº 84444039887, datado de 04/07/2013, registrado sob o nº R-3/R-4, na matrícula nº 
27.461, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: R Projetada 26 APT 203, Conde-PB, CEP: 
58322-000, venho intimar os Senhores JULIANA LIRA CHAGAS PEDROZA, CPF nº 096.481.454-
40 e LUCAS MOTA PEDROZA, CPF nº 080.169.974-65, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que 
vencerem neste período, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bla. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial 

e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário 
nº 844440877139, datado de 30/03/2015, registrado sob o nº R-2/R-3, na matrícula nº 36.743, com 
Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: Uma casa Residencial nº 02 do Cond Ana Nicole, Lot 
Jacuma, Conde-PB, CEP: 58322-000, venho intimar os Senhores JAILSON DE SOUSA VIEIRA, CPF 
nº 098.715.547-45 e MARCELA CRISTINA AGUIAR VIEIRA, CPF nº 065.390.374-06, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização mone-
tária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se 
também, os encargos que vencerem neste período, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bela. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial 

e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como a requerimento da credora do Contrato de Financiamento Imo-
biliário nº 844442293645, datado de 23/04/2020, registrado sob o nº R-3/R-4, na matrícula nº 48.331, 
com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: Uma casa Residencial Multifamiliar casa 07 Lot Jardim 
Lusita, Alhandra-PB, venho intimar o(a) Senhor(a) NARCISO DE LIMA DIAS, CPF nº 100.144.374-81, 
para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se 
também, os encargos que vencerem neste período, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bela. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial 

e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como a requerimento da credora do Contrato de Financiamento Imo-
biliário nº 855550544601, datado de 14/09/2010, registrado sob o nº R-3/R-4, na matrícula nº 21.444, 
com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: Uma casa Residencial na Rua Projetada 7, Mata 
Redonda, Alhandra-PB, venho intimar o(a) Senhor(a) MARILENE DE FREITAS, CPF nº 569.197.434-34, 
para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se 
também, os encargos que vencerem neste período, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSERENGUE –PB – SISENCAR                             
CNPJ nº 14.032.280/0001-24 - Rua Novo Horizonte, s/n – Centro - Casserengue-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral especialmente constituída através de Assembleia Geral do quadro social 

do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSERENGUE – SISENCAR, no uso das 
suas atribuições que são conferidas, observando o que dispõe o art. 15 e 16 do seu estatuto e, em 
consonância com o comitê Especial Eleitoral constituído nos moldes do que preceitua os art. 42 do 
seu Estatuto, informa ao quadro social deste sindicato, que o prazo para inscrição das chapas que 
ocorrerão as eleições aprazadas para o dia 10 de fevereiro de 2023, para o cargo da diretoria Exe-
cutiva e Conselho Fiscal deste Sindicato, conforme deliberação da Assembleia Geral desta Entidade. 
A inscrições das referidas chapas poderão ser feitas entre os dias 13 e 28 de janeiro de 2023, das 
8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas na sede deste Sindicato, situado na Rua Novo Horizonte 
S/N. centro Casserengue - PB devendo constar a presente inscrições dos seguintes documentos. 

1) Requerimento devidamente assinada constando todos os membros da chapa a ser escrita, 
nos moldes do art. 42 deste estatuto. 

2) Segundo ficha de qualificação devidamente assinada, acompanhada de um documento de 
identificação com foto. Informamos ainda que o prazo para impugnação e outros recursos em desfavor 
de qualquer membros que acompanha a chapa serão de três dias a contar da data do seu registro. 

Comissão eleitoral
Josefa Silva Rufino da Costa

Maria das dores de Souza
José Avanielho Miranda da Costa

Vilani Silva Carneiro
Geane Amorim da Silva

Casserengue 13 de janeiro de 2023. 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB, RUA: DA 
REPÚBLICA, 830 –CENTRO –JOÃO PESSOA/PB –CNPJ: 09.141.698/0001-30-ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA–EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Pelo presente ficam convocados todos trabalhadores 
inorganizados em sindicatos, para tomarem parte de uma , que se encontrarem parte de uma assem-
bleia Geral Extraordinária, conforme prevê o Art.16º Inciso XVIII, dos estatutos desta entidade que será 
realizada no Auditório da Federação com endereço acima citado a ser realizada no dia 25de Janeiro de 
2023 às 17h00min (dezessete) hora sem primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos representantes, 
e não havendo quórum a mesma será realizada às 18h00min (Dezoito)horas em segunda convocação, 
com no mínimo 50% (cinquenta) por cento dos federados e em terceira e última convocação com uma 
hora após com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)
Leitura do Edital de Convocação; b)Autorizar a Diretoria da Federação a promover Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordos Coletivo de Trabalho Acordo Salarial ou se necessidade instauração de dissidio 
coletivo na justiça do trabalho , Aprova a Taxa Negociável e C) Assuntos Diversos.

João Pessoa/PB, 16 de janeirode2023.
Thiago de Araújo Costa

PRESIDENTE

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB, Rua 
da República, 830, Centro, João Pessoa/PB – CNPJ: 09.141.698/0001-30 – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Pelo presente ficam convocados os membros do 
Conselho de Representantes da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Paraíba-
-PB, que se encontrar em pleno gozo de seus direitos sociais, conforme prevê o Art. 93 dos Estatutos 
desta entidade, para se reunirem em Assembleia Geral extraordinária no Auditório da Federação, com 
endereço acima citado. Assembleia vai ser realizada no dia 21 de Janeiro de 2023 às 10h00min (dez) 
horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos representantes, e não havendo quórum a 
mesma será realizada às 11h00min (onze) horas em segunda convocação, com no mínimo 50% 
(cinquenta) por cento dos federados e em terceira e última convocação com uma hora após com 
qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação; b) Autorização para celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Acordos Coletivos de 
Trabalho, ou ainda instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica, com as entidades sindicais e em-
presas das correspondentes classes econômicas, cujas categorias profissionais estão inorganizadas.

João Pessoa/PB, 16 de janeiro de 2023.
Thiago de Araújo Costa

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL

BUFFALO ADMINISTRAÇÕES
E PARTICIPAÇOES S/A

CNPJ 09.133.745/0001-01
Convidamos os senhores acionistas para 

a reunião de assembleia geral ordinária, que 
se realizará no dia 31 de janeiro de 2023 
às 15:00 horas na sede social, sita na Rua 
Projetada, s/nº, Lote 1, Quadra A, Loteamento 
Nova Tacima, Centro, na cidade de Tacima - 
PB, com a seguinte ordem do dia:

a) eleição de novo (a) diretor (a) Vice-
-Presidente em face da renúncia da Diretora 
Vice-Presidente 

b) outros assuntos de interesse geral.
Tacima – PB, 05 de janeiro de 2023.

Alzir Pimentel Aguiar Filho
Diretor Presidente
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