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EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Ministério da Saúde irá lançar  
versão nacional do programa

opera paraíba

Em encontro com secretário de Saúde, ministra elogiou desempenho do Estado na luta contra Covid-19. Página 3

Estado ganhou 
10,5 mil novos 
estabelecimentos 
só em 2022

PF abre inquérito 
para investigar 
crimes contra o 
povo yanomami

Balanço divulgado, on-
tem, pela Sefaz, mostra que 
a PB encerrou o ano com 
176.305 inscrições ativas.
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Investigação atende 
determinação de Flávio 
Dino, que vê “fortes indí-
cios” de genocídio.

Página 19

Governadores 
de todo o país 
se reúnem, hoje, 
em Brasília

Sisu: Paraíba é 
o 2o estado do 
país com maior 
número de vagas

Gestores preparam 
a pauta da reunião que 
acontece, amanhã, com o 
presidente Lula.

Página 13

Para a primeira fase do 
Sistema de Seleção Unifi-
cada 2023, estado tem ofer-
ta de quase 19 mil vagas.

Página 4

Em JP, gasolina 
passa de R$ 5 
após aumento
da Petrobras

Em posto de Cruz das 
Armas, até o preço do eta-
nol, que não teve reajuste, 
mudou na bomba.

Página 4

Cerca de 60% da dragagem já foi concluída e serviço deve terminar neste semestre, para deixar canal com 11 metros de profundidade. Página 17

Porto de Cabedelo se prepara para receber navios maiores

Foto: Evandro Pereira

Cidades como 
Santana dos Garrotes 

(foto), entre outros 
municípios do Cariri 

e Sertão, foram 
surpreendidas, 

ontem, com 
ventanias e raios.
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Chuva de granizo muda
a realidade do interior

n “Muito importante a 
visão de gestores públicos 
que valorizam o artesanato 
e investem no acesso a 
mercado ou em uma loja 
colaborativa”.

Regina Amorim

Página 17

Com selo da Editora A União, livro do cantor e compositor 
Adeildo Vieira sobre o músico Maestro Chiquito (foto) terá noite 

de autógrafos no Museu Casa de Cultura Hermano José.
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‘Metalúrgico dos sons’ 
será lançado, hoje, em JP
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o Famílias ocupam 
área de risco
em barreira do 
Cabo Branco

Jogo marca a 
estreia de dois 
técnicos nesta 5a

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Local de preservação 
ambiental possui denún-
cias de pontos de tráfico 
de drogas. 
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Diá e Cabral comandam, 
respectivamente, Botafogo 
e Queimadense, que jogam, 
hoje, no Amigão.  

Página 21

n “Zaratustra lhes desejava 
avisar que só é possível evoluir 
pela transmutação integral, em 
três metamorfoses do espírito. 
Do camelo ao leão, e do leão 
voltar a ser criança”.

Germano Romero

Página 10



Agiu rápido e acertadamente o Comando da Polícia Militar da Paraí-
ba ao reunir-se, no início desta semana, na capital, para ajustar à realidade 
um plano estratégico capaz de deter a onda de violência que ameaça disse-
minar-se pelo estado e que tem como epicentro a Região Metropolitana de 
João Pessoa. No fim de semana passado, por exemplo, uma série de homi-
cídios intensificou o alerta nos quartéis-generais das Forças de Segurança.

As diretrizes iniciais vão no sentido de reforço do policiamento, ou seja, 
da presença mais efetiva de agentes públicos de segurança nas áreas de 
maior incidência de atos criminosos, bem como a identificação e detenção 
de pessoas suspeitas de participarem de homicídios. Para isso, os serviços 
de inteligência cumprem uma função tática relevante, visto que o monito-
ramento intensivo das regiões críticas resulta em ações mais eficazes.  

Ressalte-se, porém, que este aparente aumento do número de homicí-
dios não é exclusividade da Paraíba. Quem acompanha o noticiário nacio-
nal sabe que, infelizmente, o Brasil inteiro convive com um índice acentua-
do de brutalidade, embora as estatísticas variem, para mais ou para menos, 
de acordo com a região. Não há um dia sequer que os telejornais, por exem-
plo, não noticiem casos de violência interpessoal com mortes.

Embora cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tenham maior visibi-
lidade ou notoriedade, talvez por terem milhões de habitantes e sediarem 
veículos de comunicação de maior porte, pesquisas indicam que as dez ci-
dades brasileiras mais violentas estão nas regiões Norte e Nordeste. Estu-
dos também revelam que a maioria dos homicídios é provocada por armas 
de fogo e tem relação com a pobreza, o desemprego e o tráfico de drogas.

A resposta real e imediata a este estado de violência está representada, 
por exemplo, nos projetos que os governadores nordestinos devem apre-
sentar, amanhã, em Brasília (DF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Em termos gerais, as propostas preveem a intensificação da presença 
do Estado junto à população de menor poder aquisitivo, o que significa de-
mocratizar o acesso à educação, à saúde, ao emprego etc.

A violência tem formas e causas variadas e, por representar um colossal 
desafio, não será erradicada sem a colaboração mútua dos poderes públicos, 
nas esferas federal, estadual e municipal. A sociedade civil organizada não 
pode estar dissociada desta contraofensiva à barbárie. O Brasil carece urgen-
temente de um novo pacto federativo, de uma nova coesão nacional, para 
poder dar um basta às desigualdades sociais, às drogas e às armas ilegais.

Respostas à violência
Editorial

Artigo Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com

A paranoia da ameaça vermelha
Muita gente não se dá conta de que o “co-

munismo” acabou. Alguns insistem nesse dis-
curso retrógrado, desinteligente e desatuali-
zado, do anticomunismo. A queda do “Muro 
de Berlim” em 1989 que representou, por mui-
to tempo, a presença do comunismo no mun-
do, pode ser considerada o marco do seu fim 
no planeta. Assim como a fragmentação da 
União Soviética, tida como a grande potência 
comunista. As únicas experiências que ainda 
resistem como sistemas comunistas são Chi-
na, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba. Abomi-
no esses regimes. Sou contra toda e qualquer 
forma ditatorial de governar, seja de direita 
ou de esquerda. O comunismo como ameaça 
ao Brasil nunca existiu.

Triste e preocupante ver que qualquer ma-
nifestação de empatia e consciência social, é 
classificada como “coisa de comunista”. Con-
fundir sensibilidade e solidariedade com 
“comunismo” é uma estupidez vergonhosa. 
Chamar alguém de “comunista” virou xinga-
mento para alguns. Se a eles for perguntado 
o que é “comunismo”, com certeza não sabe-
rão responder, porque terceirizam a capaci-
dade de reflexão.

As circunstâncias das disputas políticas na 
contemporaneidade nacional produzem o dis-
curso que associa as pautas sociais progres-
sistas ao “comunismo”. Prepondera o “antico-
munismo” de origem fascista ou reacionário. 
Através da utilização dos meios de comuni-
cação de massas as mensagens anticomunis-
tas têm ampliado o seu alcance. Percebe-se 
que há exageros e até irracionalidade nos pa-
ranoicos discursos anticomunistas, procuran-
do retratar um caráter ardiloso e maligno de 
uma ideologia que, na prática, nunca se fez 
presente no Brasil.

Procuram ressuscitar o “fantasma do co-
munismo” dos tempos da Guerra Fria. Usam 
de mentiras como armas políticas para indu-
zir os incautos ao medo, na intenção de fazer 
com que muitos passem a acreditar nas teo-
rias conspiratórias estrategicamente criadas. 
A demagogia e a hipocrisia orientando a fal-
sa mensagem de salvação. Radicais que co-
locam a igualdade, a fraternidade, a solida-
riedade como “manifestações de comunista”. 
Adotam os conceitos aplicados pelo então mi-

nistro da Propaganda na Alemanha nazista, 
Joseph Goebbels: “mentiras repetidas à exaus-
tão tornam-se verdades”, com o objetivo de 
construírem um universo paralelo, distante 
da realidade.

Frases como “a nossa bandeira jamais será 
vermelha”, “livrai-nos do comunismo”, “fora 
comunismo”, “intervenção militar já” apare-
cem escritas em diversos cartazes em todas as 
manifestações políticas da ultradireita brasi-
leira. Teimam em querer convencer a opinião 
pública de que há uma estratégia comunista 
para destruir as famílias, a moral e os bons 
costumes. Falácias que não conseguem se fir-
mar como evidências. Com essa falsa retórica 
defendem, inclusive, a ruptura democrática, 
estimulada pelo medo da “ameaça vermelha”. 
O imaginário anticomunista não pode conti-
nuar justificando atos de desrespeito à nossa 
Constituição e práticas de violência, em perío-
do democrático. Vale a pena perguntar: afinal 
de contas quem será o atual inimigo do Es-
tado Democrático de Direito em nosso país?

Nunca estivemos à beira do comunismo. 
Estivemos, sim, com a nossa jovem democra-
cia em risco. Importante, pois, mostrar que há 
forças no Brasil contrárias à ditadura. É preci-
so acabar, de uma vez por todas, com a bale-
la de que essas forças são alimentadas por um 
ideário comunista. A luta é em defesa da de-
mocracia, da nossa Constituição, do combate às 
desigualdades sociais e por uma justiça igua-
litária. Isso não é, nem nunca foi, comunismo.

Passei muitos anos da minha vida em-
balado no paletó e enforcado na gravata. 
Hoje, dificilmente, vou a um evento que me 
exija essa indumentária. Mas o trajo exerce 
sobre as pessoas uma influência incomum. 
Quando costumava comprar pão, nunca 
entrei na fila da padaria estando “empa-
letozado”. O balconista, de longe, cuidava 
de me atender com prioridade. Eu penava 
quando deixava o paletó em casa.

Um governador da Paraíba fazia ques-
tão de só conceder audiência aos que usas-
sem o terno tradicional. Talvez tenha sido 
no seu governo que Ariano Suassuna foi 
barrado por não usar a vestimenta. Pude-
ra, rebateu com bom humor o filho de João 
Suassuna, nascido no Palácio da Redenção:

- A última vez que entrei aqui foi total-
mente nu ...

Na Assembleia, quem pretendeu que-
brar o protocolo e abandonar o “devida-
mente trajado” provocou uma verdadeira 
revolução regimental. A façanha foi prota-
gonizada pelo então deputado Antônio de 
Pádua de Carvalho. Entusiasmado com o 
estilo janista de se vestir, pretendeu intro-
duzi-lo no respeitável plenário dos anos 
sessenta. O uso do “pijânio” não durou 
uma semana.

Em Bananeiras, um vereador meu cor-
religionário era herdeiro de todos os pa-
letós que eu arquivava do uso diário. De 
repente, aderiu a Afrânio Bezerra, meu ad-
versário. Meu pai externou ao também ve-
reador Agapito Teixeira sua decepção com 
o pupilo desgarrado e revelou: recebia de 
Severino até os paletós! Quero ver os pa-
letós de Afrânio caberem nele. E Agapito, 
bonachão:

- Tem nada não Arlindo! Todo políti-
co não calça quarenta? Se o sapato dá em 
todos, o mesmo deve acontecer com o pa-
letó...

Certa feita precisei de um paletó com 
urgência. O fabricado em série ainda não 
era fácil de achar. Tendo roubado a moça 
para casar, adaptaram às pressas uma “ja-
jaba” de meu pai para que eu subisse ao al-

tar. Dizem que casar com roupa alheia dá 
sorte. Só pode ser verdade, pois já passei 
dos sessenta anos de casado.

No interior, as festas de clube não per-
mitiam a entrada sem o terno. Meu pai 
era vereador e não abandonava o surrado 
paletó nas sessões da Câmara. Nas noita-
das do Bananeiras Clube socorria os es-
tudantes da Escola Agrícola Vidal de Ne-
greiros emprestando a roupa da festa. 
Um estudante entrava e passava o pale-
tó pela janela para o seguinte. Cearenses, 
pernambucanos, rio-grandenses e muitos 
conterrâneos que estudaram em Bananei-
ras nos anos sessenta, ou vestiam o pale-
tó do velho Arlindo ou ficavam sem dan-
çar nas festas organizadas pelo professor 
Vicente Nóbrega.

Ao que parece o paletó também ajuda 
a melhorar as finanças de quem o veste. 
Waldir dos Santos Lima costumava avisar:

-Quando me virem bem alinhado, de 
paletó novo, é porque estou liso... 

A mágica do paletó

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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era herdeiro de 
todos os paletós 
que eu arquivava 
do uso diário

Ramalho Leite

“Procuram 
ressuscitar o 
“fantasma do 
comunismo” 
dos tempos da 
Guerra Fria
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Poderá 
ficar no PSc  

PoSSibilidade de  
retorno ao PSd   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

reeleição: Pacheco tem doiS doS 
trêS votoS da Paraíba no Senado 

outro ‘nicho’ Político  

agora, é monarquia  

Será o coordenador da bancada?   

A jornalista Pâmela Bório, sétima suplente de 
deputada federal do PL, reapareceu nas redes 
sociais – desde os atos antidemocráticos dos 
quais participou, em Brasília, no dia 8, ela havia 
sumido de todas as mídias. Ela não fez nenhuma 
referência a Bolsonaro (PL), como sempre ocorria 
no período em que ele estava como presidente 
da República. Parece ter encontrado outro ‘nicho’ 
político para defender.   

Na postagem, Pâmela Bório comenta decla-
ração do deputado Luiz Philippe de Orléans e 
Bragança (PL), descendente da família imperial 
brasileira, com críticas ao Lula III. “Impeachment 
e monarquia já! Está mais do que provado que 
a ignorância e a ditadura estão corroendo des-
graçadamente o Brasil”, escreveu a jornalista.  

Damião Feliciano não confirmou ainda, oficial-
mente, a informação, mas Ruy Carneiro (PSDB) 
garante que o deputado federal do União Brasil 
será o novo coordenador da bancada paraibana 
no Congresso. “Ele começou a colher as assina-
turas e é o nome já acertado para o cargo. Todos 
os deputados assinaram”, revelou.     

Romero Rodrigues po-
derá retornar ao PSD, 
legenda da qual já foi 
presidente na Paraíba 
– atualmente, quem 
comanda o partido é 
a senadora Daniella 
Ribeiro. Ele ainda está 
avaliando se sai ou não 
do PSC, mas já sabe 
que a cúpula da antiga 
legenda – leia-se Gil-
berto Kassab – não tem 
veto ao seu retorno. Ao 
contrário: o presidente 
já o convidou a voltar.  

O PSC está em proces-
so de fusão com o Po-
demos. Romero estaria 
esperando o desenro-
lar dessas tratativas 
para decidir se fica ou 
migra para outro par-
tido. Para permanecer 
na legenda, porém, 
ele reivindica espaços 
para o seu mandato, 
entre os quais ser in-
dicado líder na Câma-
ra dos Deputados ou 
presidir uma comissão 
permanente.   

Candidato à reeleição, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), conta com dois dos três 
votos da bancada paraibana à sua postulação: 
de Daniella Ribeiro, companheira de partido, e de 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que está na con-
dição de vice-presidente da Casa. Já o senador 
eleito, Efraim Filho (União Brasil), que apoiava o 
ex-presidente Bolsonaro, deverá votar em Rogério 
Marinho (PL), ex-ministro bolsonarista.

em maiS de uma frente: Pf, tcu  
e cgu vão aPurar o que levou  
oS YanomamiS à vulnerabilidade  

Duas frentes de investigação foram deflagradas 
para apurar o que levou os yanomamis à condição 
de vulnerabilidade, após o Ministério da Saúde 
apontar que houve descaso e negligência do go-
verno Bolsonaro para com esta e outras etnias. A 
Polícia Federal, por determinação do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, abriu 
inquérito para investigar a ocorrência de crime 
de genocídio e omissão de socorro na assistência 
aos indígenas – semana passada, a situação de 
fome nas aldeias e desnutrição severa fez com que 
o Ministério da Saúde decretasse emergência de 
saúde pública para combater à crise sanitária nas 
aldeias dos yanomamis. Em outra frente, O Tribu-
nal de Contas da União (TCU), em parceria com 
a Controladoria-Geral da União (CGU), realizará 
fiscalização para avaliar as causas da vulnerabi-
lidade dos povos indígenas. O relator do proces-
so será o ministro paraibano Vital do Rêgo Filho 
(foto), que já exerce igual função no processo que 
trata da política de combate à extração de ouro 
ilegal em terras indígenas.  Faço minhas as pala-
vras do ministro Gilmar Mendes, do STF, que co-
brou em suas redes sociais: é preciso apurar quem 
são os responsáveis pelo trágico cenário nas al-
deias de Roraima  

Ministra da Saúde também destacou o bom desempenho da PB na luta contra Covid-19

Opera Paraíba vai inspirar 
iniciativa do Governo Federal 

para todo brasil

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEFAZ-PB) encer-
rou 2022 com 176.305 empre-
sas com inscrições estaduais 
ativas, incluindo todos os re-
gimes de apuração, segundo 
dados do Núcleo de Manu-
tenção Cadastral da Sefaz-PB, 
uma alta de 6,35% de novas 
inscrições sobre o ano ante-
rior (165.772). Em números 
absolutos, o número de novas 
inscrições atingiu 10.533 es-
tabelecimentos em 2022, com 
base no Núcleo de Cadastros 
da Sefaz-PB.

Por regime de apuração, 
os estabelecimentos da opção 
do Simples Nacional, que in-
cluem as inscrições da figura 
do Microempreendedor In-

dividual (MEI) e das micro e 
pequenas empresas optan-
tes do Simples, concentraram 
91% do total (160.938), sendo 
132.530 inscrições de MEI e ou-
tras 28.408 inscrições de micro 
e pequenas empresas optantes 
do Simples. As empresas do 
regime Normal encerraram o 
ano de 2022 com 10.113 inscri-
ções estaduais. Esses três regi-
mes concentram 97% do total 
dos estabelecimentos. Com-
pletam os regimes as empre-
sas de Produtor Rural (2.877 
inscrições ativas) e as de Subs-
tituição Tributária (2.302 ins-
crições ativas).

Entre as atividades econô-
micas de maior volume de ins-
crições estaduais, incluindo 

todos os regimes de apuração 
na Sefaz-PB, o comércio per-
maneceu em 2022 com a maior 
concentração das inscrições 
estaduais (122.266 inscrições) 
ou 64,54% do total das inscri-
ções, enquanto os setores da 
indústria com 26.480 e de ser-
viços com 26.408 terminaram 
praticamente empatados em 
números de inscrições esta-
duais. A agropecuária, com 
3.400 inscrições, e o Atacado, 
com 2.800 inscrições, comple-
taram os números das inscri-
ções por atividade econômica.

Na distribuição dos estabe-
lecimentos nas cinco gerências 
regionais da Sefaz-PB, a 1ª Ge-
rência Regional, que tem como 
sede João Pessoa, fechou 2022 

com 83.978 inscrições ativas, o 
que representa 48,26% do nú-
mero de estabelecimentos de 
ICMS do Estado. Em segun-
do lugar, ficou a 3ª Região, que 
tem sede em Campina Gran-
de, com 40.109 estabelecimen-
tos com inscrição estadual, re-
presentando 23,05% do total. 
Sousa, que é sede da 5ª Gerên-
cia Regional, ficou em 3º lugar 
com 17.598 (10,41% das inscri-
ções). A 5ª Região, que tem 
sede em Guarabira, concen-
trou o quarto maior volume 
de inscrições ativas no Estado 
com 16.373 unidades e partici-
pação de 9,41%, enquanto a ci-
dade de Patos, sede da 4ª Re-
gional (15.930), com 9,15% do 
total, ficou em 5º lugar.

Registrados mais de 10,5 mil novos negócios
em 2022 na pb

Capacidade
Com a reestruturação, o 
Hospital de Queimadas 

passará a atender o dobro 
da capacidade atual, 

recebendo 40 leitos de 
enfermagem obstétrica, 

cinco de UTI infantil e 
cinco de UTI materna

O Ministério da Saúde vai 
implantar o formato do Pro-
grama Opera Paraíba em todo 
o país. Em reunião que acon-
teceu ontem, em Brasília, o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Jhony Bezerra, apresentou os 
resultados do programa e ou-
tras demandas à ministra Ní-
sia Trindade, que demonstrou 
interesse em aplicá-lo a nível 
nacional. 

Além do programa de ci-
rurgias eletivas, a ministra da 
Saúde ressaltou a forma como 
a Paraíba conduziu a imuni-
zação contra a Covid-19, o que 
também deve servir de exem-
plo para o país. “Recebi hoje o 
secretário de Saúde da Paraí-
ba, Johny e toda a equipe que 
o acompanhou. Vimos resul-
tados muito importantes do 
Opera Paraíba, vimos tam-
bém a questão de toda aten-
ção especializada que foi cons-
truída e da imunização (contra 

Covid-19). Estamos trabalhan-
do na questão das habilitações, 
que eu sei que é uma grande 
questão colocada pelo estado 
e juntos vamos trabalhar para 
a redução de filas em exames, 
em cirurgias e também para 
que nosso programa de imu-
nização a exemplo do que vem 
sendo feito na Paraíba possa 
atingir todas as brasileiras e 
brasileiros da forma adequa-
da”, disse. 

De acordo com o secretário 
de Saúde, o Estado está pron-
to para compartilhar o progra-
ma a nível nacional. “Estamos 
prontos para compartilhar 
nossa experiência. Inclusive 
o nosso software de regulação 
é desenvolvido pela Univer-
sidade Estadual da Paraíba, 
através do núcleo de tecnolo-
gia de Saúde. A ministra ficou 
bastante entusiasmada nesse 
sentido e faremos esse inter-
câmbio de informações o mais 
breve possível para ampliar 
as cirurgias eletivas do estado 
da Paraíba, que já é um com-

promisso do governador João 
Azevêdo, e também o objeti-
vo do Governo Federal em am-
pliar esse programa de cirur-
gia eletivas para todo o Brasil”. 

O piso da enfermagem 
também foi pauta da reunião 
com o Governo Federal. Se-
gundo o secretário de Saúde, 
a ministra garantiu o recur-
so para o pagamento da cate-
goria. “Foi discutido também 
como serão distribuídos esses 
recursos para o piso da enfer-
magem. Então, o quanto antes 
haverá uma medida provisó-
ria para oficializar a destina-
ção desses recursos para aju-
dar no custeio do pagamento 
para estados e municípios”, co-
mentou. 

Foram apresentadas, ain-
da, necessidades do Estado, a 
exemplo da habilitação de lei-
tos no Hospital Metropolita-
no e de leitos para Covid. “São 
habilitações que aguardam há 
um certo tempo pelo Minis-
tério da Saúde. A ministra se 
comprometeu neste momento 

em ajudar o estado da Paraíba 
agilizando essas habilitações 
no Hospital Metropolitano que 
é  uma referência cardiológica 
e neurológica em todo o estado 
da Paraíba”, ressaltou o Jhony 
Bezerra. 

O secretário executivo de 
Representação Institucional, 
Adauto Fernandes, que acom-
panhou a reunião, enfatizou 
a importância da parceria do 
Governo Federal com o Gover-
no da Paraíba para a melhoria 
e crescimento do Sistema Úni-
co de Saúde no Estado. 

“A reunião foi extrema-
mente positiva e apresenta-
mos todos os pleitos da Paraí-
ba. Pleitos esses de habilitação 
de leitos, de liberação de re-
cursos, de emenda parlamen-
tar, serviços que já estão sen-
do efetivados pelo Governo 
do Estado da Paraíba. [...] Nós 
continuaremos com esse tra-
balho acompanhando todos 
os pleitos do Governo do Esta-
do aqui em Brasília no tocan-
te à Saúde”.

Foto: TCU/Divulgação

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realizou, ontem, 
uma visita técnica ao Hos-
pital Geral de Queimadas, 
para dar seguimento à rea-
dequação da unidade, que se 
tornará referência em obste-
trícia para a região de Cam-
pina Grande. A unidade já 
conta com 20 leitos de enfer-
maria obstétrica e estrutura 
para Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCIN).

O Hospital Geral de 
Queimadas vem receben-
do pacientes do Instituto  de 
Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea), desde o último sába-
do (21), quando a unidade 
passou por um apagão. Des-
de então, a unidade hospita-
lar da rede estadual intensi-
ficou o suporte às gestantes 
que seriam encaminhadas 
para o município de Cam-
pina Grande. De acordo com 
o governador João Azevêdo, 
acolher estes pacientes é um 
dever do Estado e ampliar o 
serviço é prestar uma me-

lhor assistência à população 
de toda a região.

“É uma obrigação que o 
Estado tem de agir quando 
há uma demanda, e ficamos 
felizes em poder atender. Es-
tamos trabalhando para fa-
zer um novo Hospital de Clí-
nicas de Campina Grande 
e uma maternidade de alta 
complexidade. O Estado es-
tará fazendo a sua parte para 
readequar o Hospital Geral 
de Queimadas para fazer o 
atendimento de gestantes de 
baixa, média e alta comple-
xidade”, frisou o gestor exe-
cutivo estadual.

Com a reestruturação, 
o Hospital Geral de Quei-
madas passará a atender o 
dobro da capacidade atual, 
sendo dotado de 40 leitos de 
enfermagem obstétrica, cin-
co leitos de UTI infantil e ou-
tros cinco de UTI materna. O 
secretário executivo de Rede 
de Unidades Hospitalares, 
Ari Reis, disse que a reforma 
do centro hospitalar já está 

em andamento e não impos-
sibilita a regulação de novos 
pacientes.

“Com a ampliação, pode-
remos dar um suporte ainda 
maior na área de obstetrícia 
não só para Campina Gran-
de, mas aos 14 municípios do 
entorno. Nossa expectativa 
é que as atividades da área 
readequada tenham início 
ainda em fevereiro e possa-
mos absorver boa parte do 
fluxo de pacientes que de-
pendiam apenas do Isea”, re-
força o secretário.

Além do Hospital Regio-
nal de Queimadas, a Região 
da Borborema contará com 
o Hospital de Clínicas, que 
será o maior complexo hos-
pitalar da segunda macror-
região de saúde. A unidade 
será referência para Campi-
na Grande e toda a 2ª Ma-
crorregião de Saúde, com-
preendendo atendimentos 
eletivos, ambulatoriais, de 
traumatologia e materni-
dade. “A interiorização de 

cuidados especializados na 
Paraíba já é uma realida-
de e com esse novo comple-
xo hospitalar evitaremos o 
deslocamento da popula-
ção para João Pessoa, além 
de ampliarmos a assistên-
cia em saúde para a popu-
lação da Borborema”, finali-
zou Ari Reis.

SES ampliará número de leitos obstétricos
no Hospital Geral de Queimadas

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com
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Aumento no preço das distribuidoras começou a valer ontem e deveria chegar gradativamente aos postos do país

Valor da gasolina ultrapassa R$ 5
em joão pessoa

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Após o anúncio de alta no 
preço do litro de gasolina fei-
to pela Petrobras na terça-fei-
ra (24), o preço do combustível 
ultrapassou R$ 5 em alguns 
postos da capital. O aumen-
to no preço das distribuidoras 
começou a valer ontem e de-
veria chegar gradativamen-
te aos postos de todo o país. 
No entanto, alguns postos já 
aumentaram o valor na bom-
ba, ação considerada irregu-
lar pela Procuradoria de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
na Paraíba (Procon-PB). 

Já na manhã de ontem, as 
distribuidoras passaram a pra-
ticar os novos preços de ven-
da da gasolina A da Petrobras. 
O valor médio do combustí-
vel no provedor subiu para R$ 
3,31 por litro, segundo anun-
ciado pela empresa na terça-
feira (24). E, embora a maioria 
dos postos da capital paraiba-
na tenham mantido o valor 
médio de R$ 4,69 pelo litro do 
combustível, alguns estabele-
cimentos já estão cobrando até 
mais que os R$ 0,23 esperados. 

Quem passou pelos postos 
da Avenida Cruz das Armas, 
localizada no bairro homôni-
mo, por exemplo, pôde obser-
var uma variação considerá-
vel no preço do combustível. 

Ainda que a maioria dos esta-
belecimentos tenha mantido 
o valor médio, é possível en-
contrar vendedores cobrando 
até R$ 4,99 no litro da gasolina. 
Em um dos postos, um colabo-
rador chegou a apontar que até 
mesmo o preço do etanol mu-
dou ontem.

Em outros postos da cida-
de, o aumento na bomba che-
gou a R$ 5,05. Neste momento, 
no entanto, a alta é irregular. 
Isto porque os vendedores só 
podem repassar o aumento 
a partir do momento que es-
tiverem vendendo o produto 
adquirido depois da alta. Por-
tanto, o produto que estiver es-
tocado deve ser vendido pelo 
preço anterior ao reajuste.

Procon-PB orienta
 Diante das cobranças pratica-
das na capital, a superinten-
dente do Procon-PB, Késsia 
Dantas, orienta que a popula-
ção deve estar atenta à prática 
ilegal para reclamar junto ao 
órgão de defesa do consumi-
dor. “Sempre orientamos que 
os clientes solicitem a nota fis-
cal, para que exista um do-
cumento para comprovar a 
compra em um determina-
do valor. E, quando você faz 
a sua denúncia ao Procon-PB, 
já tendo em mãos o documen-
to que prova que aquele pos-
to estava vendendo por um 

determinado valor, isso faci-
lita ainda mais o nosso traba-
lho”, explica. 

A superintendente do ór-
gão conta que a nota fiscal é 
fundamental para que o fis-
cal tenha embasamento ao 
cobrar justificativas aos re-
presentantes de um estabele-
cimento. “Nossos fiscais estão 
nas ruas, buscando acompa-
nhar como estão sendo re-
passados ao consumidor es-
tes preços”, assegura.

Consumidor não está contente
Para o professor de Mate-

mática, Murilo Araújo, todo 
aumento de gastos é delicado 
e impacta no orçamento fami-
liar, principalmente em um 
contexto onde a receita não 
acompanha os aumentos. 

“Essa rotina de ‘economista 
equilibrando prato’ na gestão 
do orçamento familiar é difícil, 
e mais uma vez, vai ser preciso 
deixar de fazer algo para não 
faltar dinheiro no fim do mês. 
Não esperava que tivesse au-
mento de combustíveis nesse 
início de ano, e ainda não en-
tendi exatamente as justifica-
tivas”, diz Murilo ao afirmar 
que, por enquanto, não espera 
uma redução; pelo menos não 
a curto prazo. 

O presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Derivados de 

Petróleo na Paraíba (Sindi-
petro-PB), Omar Hamad Fi-
lho, avaliou o aumento como 
algo que impacta negativa-
mente tanto na vida do ven-
dedor quanto na vida do con-
sumidor. “Aumento é sempre 
ruim. Quando tem aumento, 
não é na margem de lucro e 
sim no custo do produto. E, as-
sim, precisamos investir mais 
capital de giro para continuar-
mos na ativa”, analisou.

Histórico
Em dezembro a Petrobras 

anunciou às distribuidoras 
uma redução no preço médio 
da gasolina A. Foram retirados 
R$ 0,20 do litro do combustí-
vel, que caiu de R$ 3,28 para R$ 
3,08. Agora, com a alta anun-
ciada na terça-feira (24), a ga-
solina vai de R$ 3,08 a R$ 3,31.

Mesmo com a alta, o preço 
do combustível no Brasil conti-
nua abaixo do valor praticado 
no mercado internacional. A 
análise foi feita no relatório de 
paridade internacional, divul-
gado pela Associação Brasilei-
ra de Importadores de Com-
bustíveis (Abicom). De acordo 
com a associação, o preço do 
combustível ainda está defa-
sado em 14%, se considerado o 
necessário para deixá-lo equi-
valente ao praticado fora do 
país, algo entre R$ 0,49 e R$ 
0,55 abaixo do esperado. Em postos de JP, o aumento na bomba chegou a R$ 5,05
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Com a oferta de 18.928 va-
gas para a primeira fase do 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) 2023, a Paraíba apa-
rece como o segundo estado 
a oferecer o maior número de 
chances de ingresso em insti-
tuições públicas de Ensino Su-
perior. O primeiro lugar ficou 
com  Minas Gerais, que dispo-
nibilizou um total de 26.196 
vagas. As inscrições para o 

Sisu serão realizadas entre os 
dias 16 e 24 de fevereiro.

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) foi a ins-
tituição pública de Ensino 
Superior do estado que ofer-
ta o maior número de vagas, 
com 7.825 oportunidades de 
ingresso. Logo atrás, a Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB) aparece com 6.188 
chances de entrada. A Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) disponibili-
za 3.175 vagas, e o Instituto Fe-

deral da Paraíba (IFPB), 1.740. 
Ao todo, no Brasil inteiro, 
o Governo Federal ofertou 
222.145 vagas para a entra-
da em universidades públi-
cas. Na primeira fase do Sis-
tema de Seleção Unificada, a 
região Nordeste aparece em 
posição de destaque, assegu-
rando 100.375 novos ingressos 
em instituições de Ensino Su-
perior. Além da Paraíba, outro 
estado que se sobressaiu pelo 
oferecimento de vagas foi Per-
nambuco, com 16.061 chances.

Paraíba é o segundo estado com o 
maior número de vagas para a 1a fase

no sisu 2023

O Governo do Estado da 
Paraíba foi convidado a par-
ticipar do lançamento virtual 
da campanha de incentivo à 
vacinação infantil “Vá sim, 
vacine! Ame, proteja, vaci-
ne nossas crianças”, que será 
realizado hoje, às 10h, atra-
vés do canal do Unicef Brasil.

O lançamento é dirigido a 
prefeitos, conselheiros tutela-
res, agentes comunitários de 
saúde, além de mobilizado-
res de Saúde, de Assistência 
Social e de Educação, equipes 

do Criança Feliz e coordena-
dores dos programas de Saú-
de da Família.

O convite especial à Pa-
raíba deve-se ao fato de ter 
sido o primeiro estado a atin-
gir a meta da campanha de 
vacinação contra a poliomie-
lite no ano passado, sendo 
chamado a compartilhar a 
experiência exitosa durante 
a solenidade virtual.

Conforme dados do Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI), do Ministério 

da Saúde, a partir de 2015 as 
coberturas vacinais come-
çaram a cair no Brasil, colo-
cando o país em alerta para 
o perigo do retorno de doen-
ças evitáveis. Para se ter uma 
ideia, a cobertura da vacina-
ção contra a poliomielite caiu 
de 98,3% em 2015 para 70,2% 
em 2021.

A campanha pretende 
conscientizar população e 
equipes de saúde dos 2.023 
municípios brasileiros que 
aderiram ao Selo Unicef.

Unicef convida Governo da PB 
para lançamento de campanha

vacinação infantil

A Prefeitura de João Pes-
soa está realizando a recupe-
ração das instalações e equi-
pamentos de toda a rede de 
unidades de saúde, num to-
tal de 100 prédios, até o final 
desta gestão, em 2024. Até o 
momento, já foram reestru-
turados e entregues à popu-
lação 26 deles, que abrigam 
mais de 80 equipes de saúde 
da família; outros 18 estão 
passando por obras e mais 
quatro serão iniciadas nos 
próximos dias. Além disso, 
a rede será ampliada com 
a construção de 12 novas 
unidades. Os serviços estão 
sendo feitos com o objetivo 
de oferecer mais conforto e 
qualidade no atendimento à 
população da capital.

Estão passando pelo pro-
cesso de melhorias estrutu-
rais e de equipamentos as 
Unidades de Saúde da Famí-
lia (USF) Nova União, Nova 

Conquista, Quatro Estações, 
Unindo Vidas e Roger III. 
Além de todas essas USFs, 
também estão em proces-
so de recuperação o Caps 
AD, a Policlínica Municipal 
de Mangabeira, o Centro de 
Cuidados da Pessoa com De-
ficiência, além da enferma-
ria Philomena, localizada 
no Hospital Municipal San-
ta Isabel (HMSI).

Nos próximos dias, as 
USFs Ipês, Caminhos do Sol, 
Cuiá e Presidente Médici de-
verão iniciar as obras de re-
cuperação estrutural e de 
seus equipamentos. No cro-
nograma dos serviços, estão 
incluídas também as Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) Oceania e de Cruz 
das Armas.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Luis 
Ferreira, a reforma das uni-
dades de saúde faz parte do 

grande plano de reestrutu-
rar toda a rede. “Encontra-
mos unidades sucateadas, 
sem condições de trabalho, 
insalubres para profissio-
nais e usuários, e o prefei-
to tomou para si a missão 
de reestruturar todas. Até 
o final de 2024, todos os 100 
prédios da atenção primá-
ria estarão prontos. Além 
disso, estaremos construin-
do novas unidades para su-
prir a necessidade da popu-
lação de áreas descobertas”, 
revelou.

Entre as melhorias rea-
lizadas na estrutura e equi-
pamentos dos prédios, estão 
recuperação estrutural, pin-
tura, recuperação das cober-
tas, revitalização de facha-
das, instalação de cerâmica, 
revisão elétrica e hidráuli-
ca, climatização, restauração 
de salas, retirada de infiltra-
ções, entre outras.

Unidades Básicas de Saúde serão 
reformadas até 2024 e 12, construídas

saúde na capital

Ampliando a seguran-
ça viária através da fiscali-
zação eletrônica de veloci-
dade, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) concluiu, nesta se-
mana, a instalação de no-
vos radares medidores de 
velocidade em mais 19 pon-
tos da cidade. Para que a po-
pulação se adapte à implan-
tação destes equipamentos, 
o órgão de trânsito mante-
rá, até o dia 31 de janeiro, os 
dispositivos funcionando, 
mas operando apenas em 
caráter educativo.

De acordo com Expe-
dito Leite Filho, superin-
tendente de Mobilidade 
Urbana da capital, entre 
os corredores que agora 
estão com os medidores 
de velocidade instalados 
estão Pedro II, Beira Rio, 
ladeira do Cuiá e Hilton 

Souto Maior. “Continua-
mos, prioritariamente, tra-
balhando pela segurança 
viária da cidade. Já está-
vamos com quatro dispo-
sitivos instalados e fiscali-
zando as imprudências de 
trânsito e, a partir da pró-
xima semana, teremos 23 
pontos monitorando e re-
gistrando os excessos de 
velocidade, a fim de que 
os condutores se conscien-
tizem e reduzam as chan-
ces de acidentes e vítimas”, 
afirmou.

Sanderson Cesário, di-
retor de operações da Se-
mob-JP, explica que os 
novos medidores de velo-
cidade funcionam 24 ho-
ras. “É de extrema impor-
tância reduzir o índice de 
acidentes registrados e 
que os condutores mante-
nham a atenção constan-
te”, disse. 

Instalados equipamentos 
para fiscalizar velocidade

em 19 pontos da cidade

O sargento da Polícia 
Militar da Paraíba, Wel-
lington Santos de Melo, 
foi velado ontem, no bair-
ro de Cruz das Armas, 
em João Pessoa. O sepul-
tamento foi realizado no 
cemitério São José, por 
volta das 16h. O PM foi 
assassinado por volta das 
18h da terça-feira, 24, no 
Bairro das Indústrias.

Wellington Santos ti-
nha 51 anos, e estava tra-
balhando como seguran-
ça em um mercadinho 
quando foi abordado 
por dois suspeitos que, 
de acordo com a família 
do militar, queriam to-
mar as armas de Wellin-
gton. Foram disparados 
11 tiros contra o sargen-
to, atingindo-o no peito, 
perna e cabeça.

Sargento 
da PM foi 
sepultado 
ontem

em jp

Nalim Tavares 

Especial para A União
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São 15 famílias que utilizam o espaço de preservação de Mata Atlântica, trecho de risco para desabamentos 

Famílias ocupam área na barreira
no altiplano

Ana Flávia Nóbrega  
ana8flavianobreg@gmail.com

Invisibilizados. É assim que 
mais de 15 famílias que residem 
em um prédio desocupado há 
mais de 30 anos, em regime de 
ocupação, se descrevem. A situ-
ação de vulnerabilidade, agra-
vada dia após dia, os obriga a 
buscar soluções distintas para 
enfrentar a fome e a ausência de 
condições básicas. Nessa busca 
pela sobrevivência, algumas fa-
mílias têm procurado o espaço 
de preservação de Mata Atlân-
tica, na zona de risco para des-
lizamento da barreira do Cabo 
Branco, como abrigo.

No espaço, parte da vegeta-
ção foi derrubada para dar lu-
gar a barracos que servem de 
apoio para diversos moradores 
em situação de rua e do prédio 
que se reúnem, também, para 
compartilhar o alimento que 
conseguem. Além disso, com a 
intensa movimentação no perí-
metro, cresce o acúmulo de lixo 
nas áreas de preservação.

O artesão Luís, nome fictício 
para preservar sua identidade, 
que reside no prédio abandona-
do com sua família e frequen-
ta um dos barracos na área de 
Mata Atlântica, relatou os mo-
mentos de tensão que as famí-
lias precisam viver, justificando 
as ocupações irregulares.

“A gente vive aqui sem ter 
certeza de nada. Lá no prédio 
(uma edificação abandonada 
no Altiplano Cabo Branco) a 
gente não tem segurança, não 
tem energia, não tem condi-
ções. Se qualquer pessoa for lá, 
vai ver. Eu moro lá com meus fi-
lhos, minha família, e tem dias 
de chuva em que a gente está 

n 

Além de 
moradores 
do prédio, a 
barreira do 
Altiplano é 
usada como 
abrigo, 
também, por 
pessoas em 
situação de rua

Sem-tetos que vivem em um prédio abandonado montaram até barracos no alto da barreira; na área também há bastante lixo
lá e escuta a estrutura do pré-
dio rangendo. A sensação é que 
tudo aquilo pode cair a qual-
quer momento e a gente fica 
tentando outras coisas, estar 
na rua não é bom”, afirmou o 
artesão.

Ainda de acordo com rela-
tos de moradores que estavam 
no local e pediram para não se-
rem identificados, os barracos 
montados na área de preser-
vação já existem há um tempo, 
mas são constantemente reti-
rados pela Prefeitura de João 
Pessoa, responsável por admi-
nistrar e cuidar do local. Na re-
gião visitada pela equipe de re-
portagem, alguns destroços de 
móveis que serviam de pare-
de ainda estavam acumulados 
desde a última remoção.

“Geralmente, eles aparecem 
aqui, jogam tudo nosso e depois 
a gente volta porque não tem 
para onde ir”, afirmou um dos 
moradores do local. 

Luís mencionou ainda que, 
assim como outras pessoas em 
situação de rua, perdeu todo o 
seu material de artesanato du-
rante os festejos de fim de ano, 
quando alega que a prefeitura 
teria realizado ação para remo-
ver a população da orla.

No dia 25 de dezembro, de 
acordo com as ações divulga-
das pela Prefeitura de João Pes-
soa, a Operação Orla Segura foi 
realizada, atuando nas áreas 
de Tambaú e Manaíra. Duran-
te a ação, mais de 50 obstáculos 
que dificultavam a passagem 
das pessoas na orla foram re-
tirados para garantir uma cir-
culação livre para a população 
e turistas, visando a seguran-
ça e melhor mobilidade. Ain-
da segundo dados da prefeitu-
ra, entre o desmanche haviam 
diversos pontos de tráfico de 
drogas. As pessoas encontra-
das no meio destes pontos fo-
ram acolhidas pela estrutura de 
assistência social do município.

A área de preservação com 
ocorrência de barracos possui 
denúncias de pontos de tráfi-
cos de drogas, relatados por 
moradores da região que pas-
sam constantemente pelo local. 
O que leva às justificativas por 
ações de desmanche.

Outra ação durante os fes-
tejos de fim de ano foi a distri-
buição de 800 quentinhas para 
a população pelo Restaurante 
Popular Fábio Fernandes, no 
bairro do Varadouro, através 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Sedes). Os mo-
radores da região ocupada, no 
entanto, afirmaram desconhe-
cimento da ação.

Os residentes da região con-
tam ainda que a maioria das 
famílias no prédio abandona-
do possui a presença de idosos 
e crianças, que se alimentam 
com o que recebem de projetos 
sociais de dois padres, além de 
ajudas esporádicas de empre-
sários da região com a distri-
buição de refeições e cestas bá-
sicas. 

A Sedhuc, que é responsá-
vel por serviços de proteção 
social que acompanha a popu-
lação em situação de rua, alega 
que a pasta ainda não recebeu 
nenhuma solicitação daquela 

área. A equipe de reportagem 
buscou a pasta para mais in-
formações sobre o acompanha-
mento das famílias na estrutu-
ra abandonada do prédio, mas 
não obteve retorno até o fecha-
mento desta matéria.

Para além do problema so-
cial, o dano ao meio ambiente 
dentro da região de preserva-
ção de Mata Atlântica também 
preocupa para possíveis desli-
zamentos de barreira. A região 
ocupada por famílias possui 
cercas para evitar a ocupação 
de qualquer espécie, no entan-
to, estão sem arames.  

Fiscalização da Semam
Procurados sobre o acom-

panhamento da situação, a 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam) informou que a fis-
calização acompanha através 
das demandas chegadas e vis-
torias a área. Os resultados são 
direcionados para as secreta-
rias que competem, a exemplo 

da Emlur, para promover a re-
tirada dos resíduos. Já em caso 
de flagrante de desmatamen-
to, os responsáveis são multa-
dos ou levados para a delega-
cia por crime ambiental. 

A Semam destacou ainda 
que as famílias em situação 
de rua e moradias ou assenta-
mentos precários devem ser in-
formadas à Secretaria de De-
senvolvimento Social, além da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cidadania. Mais detalhes 
sobre possíveis danos à área de 
preservação em questão não 
foram informados até o fecha-
mento da matéria.

Mesmo sem os retornos es-
pecíficos sobre a situação das 
famílias e ocupações, a popu-
lação segue em situação de vul-
nerabilidade. Esquecidos, como 
alegam, pela prefeitura e in-
visíveis para a população, os 
obrigando a travar tortuosos 
caminhos em busca da sobre-
vivência.

Denúncias de tráfico e dano ao meio ambiente

Espaços ocupados irregularmente como abrigos representam vários riscos; Luís (nome fictício) diz que reside com a família no prédio abandonado, mas afirma que utiliza o topo da barreira também para se abrigar

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) disponibiliza embala-
gens ecologicamente mais sus-
tentáveis para que os donos de 
pets coletem os dejetos dos ani-
mais durante os passeios ao ar 
livre. A partir de amanhã, os sa-
quinhos plásticos serão substi-
tuídos por sacolas de papel kraft, 
material que não oferece riscos 
aos animais marinhos, caso se-
jam indevidamente descartados 

e levados ao mar. João Pessoa é 
a primeira cidade do Nordeste 
a utilizar o material.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, explica 
que a mudança do material uti-
lizado faz parte da campanha 
#Plásticozeronomar, que tem 
por objetivo reduzir a utiliza-
ção de plástico. Na extensão de 
toda a orla de João Pessoa, há 
95 totens (estação de saquinhos), 
onde é possível obter as emba-

lagens de papel para recolher as 
fezes de animais.

O serviço, que contribui 
para a limpeza urbana, é reali-
zado por meio de uma parceria 
público/privada entre a Emlur 
e a empresa Pooblicão Mídia 
Ambiental, que disponibiliza 
as estações coletoras e as sacolas. 
Atualmente, há 250 pontos de 
coleta na cidade de João Pessoa.

A mudança dos materiais 
das sacolas distribuídas na orla 

é um teste, aplicado, por en-
quanto, apenas no Verão.

QR Code 
Se faltar saquinho no coletor, 

o usuário pode efetuar a leitura 
do QR Code do totem com o te-
lefone celular. Será aberta uma 
conversa no WhatsApp do SAC 
“Alô saquinho” para que possa 
ser indicado o local onde o usu-
ário está e a empresa realize a 
reposição do material.

Emlur substitui sacolas plásticas por sacos de papel na coleta
dejetos de pets

Sacolas feitas de papel serão usadas em 230 pontos da orla da capital

Foto: Secom-JP

Fotos: Marcos Russo
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Além de atendimentos como os psiquiátricos, psicológicos e nutricionais, são oferecidas práticas integrativas 

Ambulatório oferece várias terapias
juliano moreira

“Nem acredito que só 
com o cartão do SUS e os do-
cumentos pessoais fui mui-
to bem acolhida, iniciei meu 
tratamento, num momen-
to em que eu estava muito 
mal e hoje me sinto bem me-
lhor”. A vendedora Williane 
Kelvia, de 27 anos, se refe-
re ao Ambulatório Gutem-
berg Botelho, que faz parte 
do Complexo Psiquiátrico 
Juliano Moreira, na avenida 
Pedro II, no bairro da Torre, 
em João Pessoa e funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 20h, gratuitamente.

O serviço oferece aten-
dimento de psiquiatria, psi-
cologia, odontologia, nutri-
ção, serviço social e várias 
práticas integrativas (acu-
puntura, ventosaterapia, 
auriculoterapia, f lorais, 
massoterapia, bandagem, 
alongamento, massagens 
com pedras quentes e re-
flexologia). Com exceção do 
atendimento psiquiátrico, 
todos acontecem por de-
manda espontânea.

“Na psiquiatria só são 
atendidas pessoas do inte-
rior que são encaminhadas 
pelos serviços de saúde dos 
seus municípios. Para os ou-
tros atendimentos, as pes-
soas podem vir direto ao 
ambulatório, sem a necessi-
dade de encaminhamento. 
Traz o cartão do SUS, identi-
dade, CPF e um comprovan-
te de residência e já faz uma 
avaliação para ver qual o 
serviço que melhor se  adap-
ta a sua necessidade”, expli-
cou a chefe do ambulatório, 

Kharys Anah de Menezes.  
O telefone do serviço é (83) 
3211-9809.

De acordo com Kharys, 
o serviço preza pelo atendi-
mento humanizado. “Nos 
colocamos sempre no lugar 
do usuário, oferecendo um 
atendimento diferenciado, 
sem grande espera e que re-
sulte na redução dos sinto-
mas, das queixas físicas e 
mentais que o paciente apre-
senta, no início do seu trata-
mento”,  pontuou.

Para Claudemar Ramos,  
terapeuta holístico há 10 
anos, as práticas trazem vá-
rios benefícios, mas, prin-
cipalmente, relaxamento e 
equilíbrio. “Necessariamen-
te, as práticas não tiram as 
dores na sua totalidade, mas, 
na maioria das vezes, tra-
zem uma melhor qualidade 

de vida para que o paciente 
consiga trabalhar e produ-
zir melhor. E a satisfação me-
lhor é quando a pessoa che-
ga com uma dor nível oito, 
numa escala de 10 e sai com 
nível um ou dois”, pontuou.

Kacioskley Araújo, de 34 
anos, marido de Williane, 
também faz tratamento no 
ambulatório, com práticas 
integrativas. Ele é motorista 
de aplicativo e sente muitas 
dores nas costas. “Toda vez 
que venho aqui e faço vento-
sa, a dor melhora 90%. Vale 
a pena demais. Digo isso a 
todo mundo que precisa do 
serviço, mas tem preconceito 
com o lugar só porque fun-
ciona dentro do Juliano. To-
dos nós precisamos cuidar 
da saúde mental e esse espa-
ço é pra isso”, frisou.

 “Quando cheguei ao am-

bulatório, pela primeira vez, 
estava péssima, com medo 
de tudo. Costumo dizer que 
eu era viva em óbito. Mas, 
com o tratamento com psi-
quiatra, psicólogo e as prá-
ticas, fui melhorando e até 
diminuiu a quantidade de 
remédios que tomo. Aqui 
posso dizer que os profissio-
nais são anjos que cuidam da 
gente”, ressaltou Williane.

Números de atendimentos
Mensalmente, o ambula-

tório atende mais de 1,5 mil 
pessoas. No ano passado, fo-
ram mais de 20 mil. O servi-
ço também é referência em 
emissão de atestado de sa-
nidade mental para concur-
so ou reciclagem para quem 
trabalha como segurança.

O Ambulatório Gutem-
berg Botelho está inserido no 

Complexo Psiquiátrico Julia-
no Moreira, e é um dos quatro 
serviços de atendimento que 
o Complexo oferece à popu-
lação paraibana. O outro ser-
viço é o setor de perícias mé-
dicas, que é referência nas 
perícias em ações judiciais 
de interdição e curatela que 
abrange todo o estado. Tem 
ainda a urgência e emergên-
cia que funciona 24 horas por 
dia, durante sete dias da se-
mana, com atendimento des-
de adolescentes, a partir dos 
12 anos, até adultos.

Ainda faz parte do Com-
plexo o hospital com 72 lei-
tos de internação, divididos 
em setores dos adolescentes 
e adultos, e estes separados 
em enfermaria masculina e 
feminina, como também de 
transtorno mental e depen-
dência química.

n 

Ambulatório 
do Juliano 
Moreira 
também é 
referência 
na emissão 
de atestado 
de sanidade 
mental para 
concurso

As estimativas não são 
boas: até 2030, o número de 
casos de insuficiência car-
díaca deve aumentar em 
até 25%, conforme dados 
da World Heart Federation. 
No Brasil, cerca de três mi-
lhões de pessoas sofrem 
com essa condição clíni-
ca. Popularmente conheci-
da como “doença do cora-
ção fraco”, tal cardiopatia se 
manifesta por meio de falta 
de ar, fadiga e inchaço dos 
pés e pernas.

“A insuficiência cardí-
aca, também conhecida 
como insuficiência cardíaca 
congestiva, ocorre quando 
seu coração não está bom-
beando sangue suficiente 
para atender às necessida-
des do seu corpo”, explica 
o cardiologista e pesqui-
sador Valério Vasconcelos. 
Por acarretar uma quanti-
dade insuficiente de san-
gue em todos os órgãos 
do corpo, acrescenta o es-
pecialista, a insuficiência 
cardíaca pode resultar na 
concentração de líquido em 
alguns locais, como pernas, 
pés, e em órgãos como pul-
mões ou intestinos, causan-
do um inchaço nessas regi-
ões, chamado de edema ou 
inchaço.

Dentre os principais fa-
tores de risco para insu-
ficiência cardíaca, estão: 
pressão alta (hipertensão); 
ataque cardíaco (infarto do 
miocárdio); válvulas car-
díacas anormais; elevado 
consumo de álcool; ane-
mia; irregularidade no rit-

Conheça os fatores de risco que deixam o “coração fraco” 
insuficiência cardíaca

mo cardíaco; doenças car-
díacas congênitas; histórico 
familiar de doença cardía-
ca; e diabetes. “Quem mo-
rou em locais onde há pre-
dominância de doença de 
Chagas também deve fi-
car sempre atento”, pontua 
o médico.

“A World Heart Federa-
tion estima um aumento da 
prevalência da insuficiência 
cardíaca em 25% até 2030. 
Isso se deve ao aumento de 
fatores de risco como obesi-
dade, hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes, soma-
do ao maior envelhecimento 
da população e ao aumento 
da sobrevida dos portadores 
de doenças cardiovascula-
res, a exemplo de cardiopa-
tias congênitas e cardiopatia 
isquêmica”, comenta Valério 
Vasconcelos.

Casos de insuficiência cardíaca devem aumentar em até 25% até 2030; cardiologista e pesquisador Valério Vasconcelos alerta para o diagnóstico, prevenção e tratamento

A insuficiência cardíaca não 
é uma cardiopatia silenciosa. 
Ela dá sinais. Uma vez que a 
doença esteja instalada, o pa-
ciente sente cansaço, falta de ar 
e inchaço nas pernas, sinais im-
portantes que devem ser valori-
zados. “É preciso prestar aten-
ção aos sintomas citados. Se a 
pessoa identifica algum deles e 
já tem alguma doença cardíaca, 
deve procurar o médico, porque 
se for mesmo a doença, o quanto 
antes iniciar o tratamento, mais 
eficaz ele será”, orienta o cardio-
logista Valério Vasconcelos.

“Quando a causa é conheci-
da, atuar na origem pode ajudar 
no tratamento”, complemen-
ta o médico e pesquisador. Um 
exemplo disso é o controle da 
pressão arterial, que por si só 

pode levar à insuficiência car-
díaca. “O controle pressórico 
é essencial para prevenir a in-
suficiência, bem como quan-
do instalada, manter a pressão 
controlada pode diminuir a pro-
gressão da doença”, diz.

O médico esclarece que a te-
rapia deve incluir ingestão limi-
tada de sal e de líquidos, além 
do uso de outros medicamen-
tos a depender da gravidade. 
“Caso não haja adesão ao tra-
tamento medicamentoso, o pa-
ciente enfrentará consequên-
cias, como piora na evolução da 
doença, redução das capacida-
des funcionais, menor qualida-
de de vida, aumento do uso de 
recursos médicos, desperdício 
da medicação, visitas hospita-
lares e reinternação frequentes”. 

Doença dá sinais como cansaço e falta de ar

Cuidados para prevenir a insuficiência cardíaca 

• Faça check up anualmente, especialmente se estiver em grupo 
de risco (diabéticos, hipertensos, tabagistas, mulheres pós-me-
nopausa, colesterol elevado); 
• Adote uma alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e 
mais frutas, verduras e legumes; 
• Pratique atividades físicas: faça uma caminhada diária de pelo 
menos 30 minutos, você previne diversas doenças cardíacas e a 
obesidade; 
• Evite bebidas alcoólicas em excesso;  
• Não fume. O cigarro é um fator de risco significativo para aci-
dentes cerebrais vasculares e ataques cardíacos mortais; 
• Meça a pressão regularmente;  
• Evite o estresse; 
• Mantenha o peso ideal, evite a obesidade; 
• Dê preferência a comer as frutas ao invés de beber os sucos; 
• Faça avaliações cardiológicas periodicamente e siga as orien-
tações do seu médico.

Saiba mais

Foto: Rizemberg Felipe/DivulgaçãoFoto: Freepick

Ambulatório do Complexo Juliano Moreira, em João Pessoa, oferece práticas como, por exemplo, a ventosaterapia, acupuntura, auriculoterapia, florais, bandagem e massagens

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União Foto: Secom-PB
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Paraíba

A Polícia Militar prendeu, 
na noite de terça-feira (24), 
dois suspeitos de homicídios 
contra três ex-policiais mili-
tares na Região Metropolita-
na de João Pessoa. Os crimes 
ocorreram no segundo se-
mestre do ano passado.

Os dois homens, de 20 e 18 
anos de idade, foram presos 
em um terreno baldio, pró-
ximo da Feira da Banana, em 
Bayeux, cidade onde ocorre-
ram os crimes no ano passa-
do. “A dupla estava com uma 
pistola no momento da abor-
dagem, e confessou o envolvi-
mento nos homicídios de três 
ex-policiais na cidade. Esta 
prisão é uma resposta impor-
tante que damos. Todas as cir-
cunstâncias ainda serão con-
firmadas pela investigação, 
bem como esclarecido cada 
caso”, explicou o major Batis-

Polícia Militar prende suspeitos 
de homicídios contra ex-policiais

investigação

A Polícia Militar apreen-
deu mais uma arma de 
fogo, que estava com um 
grupo de tráfico de drogas, 
na Zona Sul de João Pessoa. 
Além do armamento, várias 
porções de drogas também 
foram apreendidas. A ação 
da PM ocorreu na noite des-
sa terça-feira (24).

A arma estava em uma 
boca de fumo, em uma casa 
abandonada no bairro do 
Ernesto Geisel. Os policiais 
do Regimento de Opera-
ções Táticas com Apoio de 
Motocicletas (Rotam) che-
garam até ela após intensi-
ficar ações na área e perce-
berem atividade suspeita de 
um grupo na localidade.  De 
acordo com os policiais, du-
rante a chegada da PM na 
região, os suspeitos conse-
guiram fugir. 

PM apreende arma de fogo e 
drogas na Zona Sul da capital

ação ostensiva

ta, comandante da 4ª Compa-
nhia Independente de Polícia 
Militar, unidade responsável 
pela prisão. 

A dupla estava com uma 
pistola calibre 765, dez muni-
ções, porções de drogas e ba-

lança de precisão. Ainda de 
acordo com a 4a CIPM, os dois 
homens já haviam sido apreen-
didos quando eram adolescen-
tes. Toda a ocorrência foi enca-
minhada para a 6a Delegacia 
Distrital de Polícia Civil.

Nas diligências, o Ro-
tam localizou e apreendeu 
uma espingarda calibre 12 
de fabricação caseira, e qua-
se 80 porções de drogas, en-
tre maconha, crack e cocaí-
na. A suspeita é que a arma 

serviria para fazer a segu-
rança do ponto do tráfico 
na região, atividade que foi 
impedida pela ação da PM. 
Todo o material foi enca-
minhado para a Central de 
Flagrante.

PM apreendeu suspeitos com uma pistola e drogas Espingarda e drogas apreendidas com traficantes

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Diversos órgãos da Segurança e de políticas para as mulheres discutem estratégias para coibir práticas

Combate ao assédio e importunação
no carnaval

Esforço conjunto para o 
combate à violência contra 
a mulher e a importunação 
sexual no Carnaval. Foi esse 
o enfoque da reunião, on-
tem, na Secretaria Extraor-
dinária de Políticas Públi-
cas para as Mulheres de João 
Pessoa com representantes 
da Polícia Militar da Paraíba 
(PM-PB), Defensoria Públi-
ca, Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana e Cida-
dania, Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), Associação 
Folia de Rua e da Secretaria 
Estadual da Mulher e da Di-
versidade Humana.

 O encontro entre as ins-

tituições, que aconteceu no 
Paço Municipal, no Centro de 
João Pessoa, foi uma propos-
ta do Instituto Cândida Var-
gas, em face do alto número 
de casos registrados de mu-
lheres vítimas de violência se-
xual no período das festivida-
des carnavalescas. 

Na oportunidade, fo-
ram debatidas ações conjun-
tas contra o aumento dos ca-
sos de violência contra as 
mulheres e a prevenção da 
prática do crime de impor-
tunação sexual durante as 
festividades carnavalescas. 
Uma próxima reunião já foi 
agendada para construir mais 

soluções a respeito do tema.
A secretária de Políticas 

Públicas para as Mulheres 
de João pessoa, Nena Mar-
tins, ressaltou a importância 
das parcerias nesse momen-
to. “A importunação sexual 
acontece todos os dias, mas 
se intensifica durante o Car-
naval. Então, é importante 
encorajar as mulheres a de-
nunciarem, pois não podem 
se intimidar. Nosso objetivo 
é acabar com essa violência 
e fazer um trabalho que leve 
ao acolhimento dessas mu-
lheres na esfera psicológica, 
profissional e social, de for-
ma gratuita, quando desses 

serviços necessitarem”, des-
tacou Nena Martins.

Carnaval 2023 
O Carnaval 2023 de João 

Pessoa começa no dia 9 de 
fevereiro, com a abertura do 
Folia de Rua e show da canto-
ra Margareth Menezes. Estão 
previstos desfiles de blocos 
tradicionais de João Pessoa, 
a exemplo do Bloco dos Atle-
tas, Muriçocas do Miramar, 
Virgens de Tambaú, Cafuçu 
e diversos blocos pelos bair-
ros, além dos desfiles das es-
colas de samba, tribos indí-
genas e ala ursas na Avenida 
Duarte da Silveira.

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da sua 
Fundação Cultural (Fun-
jope), divulgou, , o resulta-
do da análise documental 
de Chamamento Públi-
co nº 60.001/2023, que diz 
respeito à participação de 
agremiações no Carnaval 
Tradição da capital, bem 
como a realização de três 
prévias, sendo uma para a 
ala ursa e duas para as de-
mais agremiações benefi-
ciadas. O edital vai inves-
tir mais de R$ 600 mil em 
projetos de cultura popu-
lar vinculados ao ciclo do 
Carnaval, a serem incenti-
vados pelo Fundo Munici-
pal de Cultura (FMC).

Segundo o cronogra-
ma de execução do referi-
do edital, as agremiações 
têm até hoje para sanar os 
documentos. Na próxima 
terça-feira (31), será publi-
cado o resultado da análise 
de mérito. O edital está pu-
blicado no Portal da Trans-
parência da Prefeitura de 
João Pessoa, que pode ser 
acessado no link: https://
transparencia.joaopes-
soa.pb.gov.br/#/licita-
coes?id=7517.

O edital vai contem-
plar quatro propostas de 
escolas de samba de R$ 

Funjope divulga etapa 
de edital do Carnaval

seleção

Ações devem coibir assédio durante os festejos

Foto: Secom-JP
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Agremiações 
têm até hoje 
para sanar os 
problemas 
com a 
documentação 
apresentada 
à Funjope

29,9 mil, totalizando R$ 
119,6 mil; clubes de or-
questra: cinco propos-
tas de R$ 16,9 mil, totali-
zando R$ 84,5 mil; grupo 
B – quatro propostas de 
R$ 14,3 mil, totalizando 
R$ 57,2 mil ; tribos indí-
genas: grupo A – cinco 
propostas de R$ 16,9 mil, 
totalizando R$ 84,5 mil; 
grupo B – cinco propos-
tas de R$ 14,3 mil tota-
lizando R$ 71,5 mil; ala 
ursa: dezessete propos-
tas de R$ 11,31 mil totali-
zando R$ 192,27 mil

O resultado final será 
divulgado até o dia 3 de 
fevereiro de 2023. Após a 
divulgação final das pro-
postas contempladas, a 
Secretaria do Fundo Mu-
nicipal de Cultura vai con-
vocar cada proponente 
para assinar o contrato.

Fo
to

: S
ec

om
-J

P

Polícia Militar e Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana estiveram presentes para discutir medidas

O comandante do Batalhão 
de Polícia Ambiental (BPAmb) 
e o tenente-coronel da PM Mel-
quisedec Lima de Figueiredo 
se reuniram, ontem, com todo 
efetivo da unidade, no audi-
tório do Centro de Educação 
da Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, para apresen-
tar o planejamento estratégico 

do BPAmb para o ano de 2023.
O objetivo desse planeja-

mento é definir a dinâmica e 
os processos gerenciais a se-
rem utilizados para melhoria 
do desempenho operacional 
da unidade, em consonância 
com as normas aplicáveis ao 
policiamento ambiental, in-
dicando os melhores meca-

nismos de controle e monito-
ramento na execução desse 
plano, que permitam a aferi-
ção dos resultados operacio-
nais e, consequentemente, da 
eficácia e eficiência do mode-
lo estratégico adotado.

Nesse sentido, o Batalhão 
de Polícia Ambiental busca 
sempre se pautar pela moder-

nização de sua gestão na bus-
ca de resultados sempre mais 
uniformes, eficientes e efica-
zes voltados à salvaguarda e 
proteção dos recursos natu-
rais da Paraíba, obedecendo 
às determinações do Coman-
do da Corporação para pres-
tar os melhores serviços à po-
pulação paraibana.

Polícia Ambiental apresenta planejamento
estratégia
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Municípios do Cariri e Sertão foram impactados por ventania e raios, que trouxeram prejuízos e alertas 

Chuva de granizo atinge cidades da PB
temporal

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Diversas cidades do in-
terior da Paraíba registra-
ram, entre a tarde da segun-
da-feira (23) e as primeiras 
horas da terça-feira (24), al-
tos acumulados de chuvas. 
Nos municípios de Aguiar, 
região do Vale do Piancó, e 
Santana dos Garrotes, no 
Sertão, os moradores foram 
surpreendidos por uma 
chuva de granizo. O tempo-
ral causou estragos e assus-
tou as famílias das cidades. 
Ainda na região do Vale, em 
Boa Ventura, houve registro 
de chuvas com raios e raja-
das de vento. 

Marle Bandeira, meteo-
rologista da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa), 
explicou que é comum ter 
chuva de granizo nessa épo-
ca do ano em regiões como o 
Cariri e o Sertão da Paraíba, 
devido à alta umidade do ar 
e também por conta das al-
tas temperaturas.

“A chuva de granizo 
acontece quando em um 
determinado local elas são 
bastante estáveis e onde a 
temperatura é alta, o calor 
intenso, e existe uma alta 
disponibilidade de umida-
de presente no ar. Esses fa-
tores fazem com que exista 
uma formação de um tipo 
de nuvem específica, trazen-
do essas chuvas, condicio-
nando a formação de grani-
zo e num determinado local 
esse granizo precipitar-se”, 
pontuou. 

A nebulosidade chama-
da Cumulonimbus (Cb) é 
comum na região do Semi-
árido paraibano, especial-
mente, nos meses de dezem-

n 

Previsão da 
Aesa é a de 
que, nesse 
primeiro 
trimestre, haja 
chuvas acima 
da média nas 
regiões do 
Sertão e Alto 
Sertão 

bro, janeiro e fevereiro.
Na linguagem popular 

dos sertanejos, essa nebu-
losidade chama-se "torre", 
porque é uma nuvem que se 
desenvolve verticalmente, 
com bastante intensidade, 
em curto intervalo de tem-
po e bastante forte.

Essas nuvens provo-
cam pancadas de chuva, na 
maioria das vezes, fortes, 
com raios e trovões e, em al-
guns casos, há precipitação 
de granizo.

Entre os riscos de uma 
chuva de granizo estão os 
danos a carros, telhados e 
lavouras, além de ferimen-
tos em pessoas e animais.

Há expectativa de mais 
chuvas para as próximas 
horas, conforme a Aesa, no 
mês de janeiro e início de 
fevereiro, é natural ocor-
rer maior variabilidade das 
chuvas com prováveis even-
tos significativos devido aos 
tipos de sistemas meteoro-
lógicos atuantes, os quais 
ocorrem de forma transien-
te, principalmente pela atu-
ação de Vórtices Ciclônicos 
de Altos Níveis (VCAN) so-
bre o Nordeste do Brasil. 
A informação é da Agên-

cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba.

Ainda conforme a agên-
cia, no primeiro trimestre 
do ano, a previsão indica 
tendência das chuvas acima 

da média histórica e que os 
maiores totais pluviométri-
cos se concentram nas regi-
ões do Alto Sertão e Sertão. 
O esperado é de 482,0 mm, 
no Sertão e de 482,0 mm no 

Alto Sertão, ou seja, 25% aci-
ma do normal nas duas regi-
ões. Em caso rajadas de ven-
to, a Aesa recomenda não se 
abrigar debaixo de árvores, 
pois há leve risco de queda e 

descargas elétricas, e não es-
tacionar veículos próximos a 
torres de transmissão e pla-
cas de propaganda, além de 
evitar usar aparelhos eletrô-
nicos ligados à tomada.

Fotos: Redes Socias

O temporal registrado na madrugada da segunda-feira causou estragos e assustou moradores da cidade de Santana dos Garrotes

Em Aguiar, no Vale do Piancó, a chuva de granizo assustou a população e provocou estragos em telhados de algumas moradias 

O Projeto “Vem Brincar 
com a Gente” acontece três 
vezes por semana e atende 
crianças de dois a cinco anos 
de idade. São 50 vagas aber-
tas e as inscrições são pre-
senciais.

A Prefeitura de Campi-
na Grande, por meio da Se-
cretaria de Educação (Se-
duc), está com inscrições 
abertas para as atividades 
de 2023 na Brinquedote-
ca Municipal. As ativida-
des do projeto “Vem Brin-
car com a Gente” acontecem 
o ano todo e são voltadas 
a crianças de dois a cinco 
anos, independentemente 
se oriundas da rede públi-
ca ou privada. São 50 vagas 
disponíveis para preenchi-
mento até 31 de janeiro.

Este ano, as atividades 
acontecem em três dias 
da semana (de segunda à 
quarta), no turno manhã 
(7h às 11h) ou tarde (13h às 
17h), conforme opção das 
famílias. Para se inscrever 
é necessário ir até a Brin-
quedoteca Municipal, que 
fica localizada ao lado do 
Sine Municipal, na rua San-
ta Clara, s/n, em frente ao 
Açude Novo. Os documen-
tos necessários são: cópia 
do RG do responsável pela 

criança, cópia do documen-
to da criança, declaração de 
comprovação da escola ou 
creche que estuda e laudo 
da criança (especificamen-
te para criança com defici-
ência).

Para a gerente de Edu-
cação Infantil, Karla Cris-
tina, a Brinquedoteca Mu-
nicipal é um serviço para 
promoção do desenvolvi-
mento das crianças. “É um 
espaço da Educação Infantil 
aberto a todas as crianças de 
dois a cinco anos, tanto da 
rede pública quanto priva-
da. É um lugar de excelên-
cia, onde o brincar acontece 
de forma lúdica e significa-
tiva e promove o desenvol-
vimento das crianças atra-
vés das vivências”, explicou.

Brinquedoteca abre 
vagas para atividades 

campina grande

Em mais uma ação de com-
bate ao tráfico de drogas, reali-
zada pelas Forças de Seguran-
ça, a Polícia Militar da Paraíba 
(PM) e Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreenderam sete 
tabletes de pasta-base de co-
caína, e prenderam o princi-
pal suspeito do tráfico. A ação 

ocorreu, na tarde de ontem, 
nas proximidades da cidade 
de Patos, no Sertão do estado.

Policiais do Grupamen-
to Especial de Operações em 
Área de Caatinga (GEOsAC) e 
do Grupamento de Ações Tá-
ticas Especiais (Gate) chega-
ram até a droga durante uma 

abordagem a um caminhão 
que circulava em uma rodo-
via federal nas proximidades 
de Patos. Os policiais se de-
pararam com o motorista que 
estava com visíveis sinais de 
alteração psicomotora e, du-
rante a abordagem, encontra-
ram os sete tabletes da pasta

-base de cocaína. 
Toda a ocorrência foi apre-

sentada na Delegacia da Polí-
cia Federal, em Patos, onde o 
caso será investigado. A ação 
conjunta da PM e PRF ocorre 
durante reforço do combate ao 
tráfico, transporte e distribui-
ção de drogas.

Operação conjunta apreende pasta-base de 
cocaína em caminhão em rodovia federal

trÁFico

n 

Ao todo são 
ofertadas 50 
vagas para 
participar das 
atividades da 
Brinquedoteca 

Tabletes de pasta-base foram apreendidos em caminhão que trafegava no Sertão. Motorista apresentava alteração psicomotora

Fotos: Secom-PB
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Em João Pessoa, visão poética da tradição 
das mulheres rendeiras nordestinas pode 
ser vista na exposição ‘Lagarta Richelieu’

Artesanato 
produzido por 
meio de luz e 
sombras

Artes VisuAis

Na individual, as imagens 
expressam memórias coletivas 
de fazeres artesanais têxteis das 
rendeiras, rendeiros, desenhistas, 
feira da renda renascença e as 
etapas de produção

Foto: Lenice Queiroga/Divulgação

A rendeira de renascença cria 
por meio de linha e agulha 
um fitilho chamado lacê, 
que é alinhavado a um de-

senho e a uma almofada para dar for-
ma às mais delicadas peças têxteis de-
senvolvidas desde o tempo do Brasil 
Colônia. A fotógrafa, tal qual uma ar-
tesã, cria por meio de luz e sombra um 
instante que permanece suspenso no 
tempo, resultando em imagens que re-
interpretam artisticamente a realida-
de. Como uma trama muito bem cos-
turada, a exposição fotográfica inédita 
Lagarta Richelieu, da fotógrafa e desig-
ner Lenice Queiroga, revela em 25 fo-
tografias impressas em Canson e Can-
vas uma visão poética da tradição das 
mulheres rendeiras de Pernambuco e 
da Paraíba.

A abertura acontece hoje, às 19h, na 
Galeria Archidy Picado, localizada no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, e seguirá de forma gra-
tuita até o dia 12 de março. Lagarta Ri-
chelieu é composta por fotografias pre-
sentes no livro homônimo da artista, 
que apresenta aspectos estético-histó-
ricos e sócio-econômicos dos artesãos 
que se dedicam à produção de renda 
renascença. As imagens expressam 
memórias coletivas de fazeres artesa-
nais têxteis das rendeiras, rendeiros, 
desenhistas, feira da renda renascen-
ça de Pesqueira, as etapas de produ-
ção, além das criações e experimen-
tos da autora.

Foi desenvolvendo projetos de de-
sign sustentável que ela quis saber 
mais sobre as etapas de criação da-
quele trabalho que ela tinha aces-
so apenas através de fornecedores, 
empresários e estilistas. Era preciso 

aprofundar-se em um mergulho pelo 
interior, na zona rural de pequenas ci-
dades localizadas na divisa entre Per-
nambuco e Paraíba, onde ela morou 
por cerca de um ano para a conclu-
são do livro. “Quando pesquiso renda 
renascença, eu não a pesquiso como 
moda, mas como arte. O recorte que 
fiz foi de ordem popular. Eu quis saber 
o que existia por trás daquilo, quem 
eram essas pessoas, quais eram os no-
mes delas. Foi aí que eu tive o prazer 
de ter grandes encontros”, afirma Le-
nice Queiroga. Ela é paraibana, reside 
em Recife (PE), e começou a fotogra-
far profissionalmente para espetácu-
los de dança e teatro.

“A renascença expressa a nobreza, 
que se apropriava das peças de renda 
para golas e punhos. Ela representa 
uma fatia da França no Brasil – ape-
sar de ter uma disputa por essa paten-
te com a Itália –, além dos desenhos re-
meteram também aos tapetes persas. 
Esteticamente, eu tenho uma profun-
da admiração pela renda renascença”, 
descreve a profissional.

Durante a abertura da mostra La-
garta Richelieu será exibido o curta-me-
tragem Pernambuco – em riscos e ren-
das, dirigido e roteirizado por Lenice 
Queiroga. “O ensaio fotográfico, com 
a minha forma autoral de fotografar, 
tem um olhar poético. Mas eu espe-
ro que o público observe também as 
questões sociais e estéticas. Essas ima-
gens foram feitas há 10 anos, mas as 
artesãs vivem na mesma realidade, 
não muda nada”, aponta ela.

Mestra Lala
No espaço montado na Galeria Ar-

chidy Picado, o público vai poder ter 
acesso a uma breve história da renda 
renascença, com destaque às pionei-
ras e, em especial, à mestra paraiba-

na Lala, que ajudou a tecer a tradição 
dessa arte que permanece até os dias 
de hoje. “A Paraíba não a conhece e 
deveria conhecer. Ela foi uma grande 
mulher, que teve sempre uma força de 
sobrevivência e um amor pela estéti-
ca para produzir a renda. Lala é uma 
peça chave entre os personagens im-
portantíssimos nessa exposição por-
que foi uma grande mestra no ensino”, 
ressalta Lenice Queiroga. “Ela preci-
sa ser reverenciada porque muitos en-
riqueceram a partir dos seus ensina-
mentos”, frisa a fotógrafa.

Para propagar essa história na Pa-
raíba, onde a renda renascença é con-
siderada patrimônio cultural imaterial 
desde dezembro de 2021, Lenice Quei-
roga irá contar detalhes das histórias 

que acumulou em mais de 10 anos de 
pesquisas em cinco rodas de diálo-
gos presenciais para jovens nas esco-
las estaduais e federais nas cidades de 
João Pessoa, São Sebastião do Umbu-
zeiro, Zabelê, Monteiro e em Pesquei-
ra, Pernambuco. No estado, estima-se 
que existam mais de três mil rendeiras 
em renascença, de cinco municípios do 
Cariri paraibano. 

Na mostra individual, que conta-
rá ainda com uma projeção de foto-
grafias, será possível ouvir o canto 
da Mestra Lala, tal qual ela fazia en-
quanto produzia suas peças decorati-
vas e de vestuário. “Espero que, com 
essa exposição, os paraibanos possam 
colocar o nome da Lala em um desta-
que maior de divulgação, assim como 
aconteceu desde os anos 1950 com o 
Mestre Vitalino”, compara Queiroga, 
que faz questão de dar nomes a tantos 
artistas que permaneciam anônimos 
em suas vilas e pequenas proprieda-
des rurais. “A minha grande inten-
ção ao vir para a Paraíba foi divulgar 
e propagar a história da Mestra Lala”, 
reforça a fotógrafa e designer.

‘Lagarta Richelieu’ também expressa 
as criações e experimentos realizados 

pela autora, a fotógrafa e designer 
Lenice Queiroga (acima)

Foto: Lenice Queiroga/Divulgação

Fotos: Lenice Queiroga/Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Exposição é composta por fotografias presentes no livro homônimo da artista, que apresenta aspectos estético-históricos e sócio-econômicos dos artesãos que se dedicam à produção de renda renascença

“Quando 
pesquiso 
renda 
renascença, 
eu não a 
pesquiso 
como moda, 
mas como 
arte. O 
recorte que fiz 
foi de ordem 
popular.

Lenice Queiroga
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Numeroso e multiplicado, em 
seus diversificados fazeres, nas ce-
nas e cenários da vida pública viven-
ciada na cidade de João Pessoa, Abe-
lardo Jurema Filho, em A Casa das 
Letras, sua mais recente produção in-
telectual, promove, nas asas de uma 
linguagem escorreita e objetiva, um 
indelével traço da sua formação jor-
nalística, uma espécie de amálga-
ma de vivências, acontecimentos, 
circunstâncias e emoções, que, bem 
urdidos e correlacionados, vão com-
pondo os fios que tecem, destecem, 
e consolidam o itinerário do seu vi-
torioso viver.

O viver do jornalista de batente; 
do cronista social consagrado; do 
bem-sucedido empresário do ramo 
da comunicação; do advogado inte-
grante da categoria dos defensores 
públicos; do amante incondicional 
do violão e da boa música; do pro-
fissional atuante na televisão pa-
raibana; do habilidoso promotor de 
grandes eventos sociais na cidade de 
João Pessoa, a exemplo da Feijoada 
do Abelardo, bem como do Prêmio 
Heitor Falcão; do memorialista vi-
gilante, que sabe que, sem a preser-
vação do passado, a valorização do 
presente, o futuro, mais que incer-
to, torna-se impossível; do imortal 
da Academia Paraibana de Letras, 
que à Casa de Coriolano de Medeiros 
chegou, memoravelmente, num dos 
mais acirrados pleitos de que se tem 
notícia na história da eminente e le-
gendária Casa das Letras do Estado 
da Paraíba, sonho que virou realida-
de na longínqua quadra cronológi-
ca do ano de 1941, quando, visiona-
riamente, Coriolano de Medeiros, 
ao lado de uma plêiade de homens 
valorosos, entendeu ser chegada a 
hora de se edificar, sob os auspícios 
da estética e do trabalho, uma Casa 
das Letras, cujo desiderato indesviá-
vel fosse o cultivo da inteligência, da 
imaginação criadora, da sensibilida-
de, da palavra, do espírito, enfim.

Do pai de família, sempre preo-
cupado em legar, para os filhos, mais 
que o conforto de um patrimônio 
material alentado, as imperecíveis li-
ções de vida, de cidadania, de digni-
dade, de infrangível respeito ao ou-
tro, valores esses que o tempo não 
apaga, nem mesmo a morte é capaz 
de esmaecer. Pois bem, são esses 
múltiplos “Eus” que Abelardo Jure-
ma Filho, em livro belamente ilus-
trado com farta iconografia e compe-
tente desenho de Flávio Tavares, em 
sua capa, cartografa com engenho e 
arte. Dividido em oito partes, sen-
do a sétima, um álbum de família; e 
a oitava, composta por breves notas 
críticas sobre o autor, A Casa das Le-
tras, em sua nervura essencial, abri-
ga múltiplos códigos, que, unidos e 
reunidos, revelam a identidade pro-
funda da obra.

Eis o que se me afiguram os mais 
relevantes: o primeiro é o código oní-
rico, que aciona os vetores utópicos 
de um homem que, desde sempre, 
fez do sonho o combustível supre-
mo das engrenagens da sua vida. 
“Deus quer, o homem sonha, a obra 
nasce”, eis o verso de Fernando Pes-
soa a embalar os projetos de vida, e 
a vida dos projetos, de Abelardo Ju-
rema Filho, sendo um dos mais aca-
lentados, o ingresso na Academia 
Paraibana de Letras, cujo discurso 
de acolhida foi proferido por mim, 
no ano de 2016. O segundo é o códi-
go familiar. Vilipendiada, persegui-
da, debochada, por muitos, e de va-
riadas maneiras, mais que a célula 
mãe da sociedade, a família é proje-
to sublime de Deus; do Deus que é, 
também, família trinitária: Pai, Filho 
e Espírito Santo.

Em seu livro, Abelardo Jurema Fi-
lho põe na família o privilegiado foco 
das suas reflexões. Aqui, sem embar-
go da importância de todos que lhe 
integram a família, a ênfase recaiu, 
com justa distinção, nas figuras de 
Abelardo de Araújo Jurema e Dona 

Vaninha Jurema, seu pai e sua mãe, 
respectivamente, símbolos de supe-
ração e resistência, por tudo quanto 
passaram em suas dignas e atribula-
das existências. O terceiro código é o 
que opera no campo da afetividade; 
afetividade traduzida pelas inúmeras 
amizades, que, ao longo da sua exis-
tência, Abelardo Jurema Filho soube 
construir e preservar, com os ingre-
dientes do zelo, do carinho e da vir-
tude da lealdade. Certa vez, a imen-
sa escritora Nélida Piñon, que nos 
deixou recentemente, afirmou: “Eu 
gostaria de entoar um hino à amiza-
de. Acho a amizade um patrimônio 
excepcional”. O quarto código, sema 
onipresente em todas as Letras da 
Casa que Abelardo Jurema Filho eri-
giu, com a argamassa das palavras, é 
o memorialístico, timbrado pelo es-
forço da rememoração que preser-
va; e da preservação que rememora. 
Aqui, emulando contra a morte, a me-
mória anela imortalizar o que foi vi-
vido; e viver o que é imortal. Por fim, 
o código existencial que engloba as 
acontecências do nosso sentir-pensar
-agir perpassa todos os olhares que 
Abelardo Jurema Filho lança sobre o 
multifário espetáculo do real. Olha-
res que o iluminam; e com os quais 
nos iluminamos.

‘A Casa das Letras’

Códigos
‘A Casa das Letras’, 

em sua nervura 
essencial, abriga 

múltiplos códigos, 
que, unidos e reunidos, 
revelam a identidade 

profunda da obra

Colunista colaborador

As religiões dominantes impunham culpa, 
pecados originais, repressão dos desejos 
naturais… Por isso, Zaratustra precisou subir, 

ilhar-se, esquecer de tudo o que viu e apreendeu, 
romper e destruir influências estigmatizadas, 
esvaziar-se por inteiro, e assim começar a 
reconstruir-se em aprendizados puros e libertos da 
moral nociva da pseudo civilização em que nasceu, 
viveu e das consequências ora testemunhadas.

Dez anos foram necessários para cultivar o 
vazio absoluto em que pudesse recompor a mais 
cristalina sindérese, plenificar-se, coligir princípios 
verdadeiramente impolutos, capazes de preencher 
ambiguidades, controvérsias, e distribuir a 
sabedoria então adquirida com os semelhantes.

Para o profeta, em uma representativa parte 
do planeta, o pensamento e a conduta dos povos 
civilizados estavam condicionados a praxes 
hegemônicas fundamentadas em equívocos que 
necessitavam ser revistos. Então era chegada a 
hora de descer a montanha, de enfrentar a vida em 
um mundo que precisava ser alertado.

Mas a urbe que lá embaixo ruge havia-se 
apática, entretida com a rotina banal, corrente 
e recorrente, passivamente catequizada. Não 
aparentava interesse algum no que Zaratustra tinha 
a dizer, ensinar. Lembravam camelos a carregar o 
peso das tradições religiosas fortemente arraigadas 
no que pensavam e viviam.

Zaratustra lhes desejava avisar que só é 
possível evoluir pela transmutação integral, em 
três metamorfoses do espírito. Do camelo ao 
leão, e do leão voltar a ser criança. O camelo 
obediente e reprimido precisa se conscientizar 
de sua natureza, do poder de sua vontade, para 
se autoafirmar à imagem e à essência da força 
que o criou. Apenas tornando-se um leão, ele 
será capaz de destruir ideias que o moldaram, 
enquanto se manteve subserviente aos cânones 
que lhe foram instituídos.

Mas o domínio de si próprio não lhe é suficiente 
à total realização, mesmo após recuperar 
a consciência, o livre arbítrio e conquistar a 
independência sobre tudo e todos. O poder e 
a vontade não conferem a pureza que o levará 
à plena transcendência. Apenas a experiência 
niilista, capaz de alcançar o vazio absoluto, 
possibilitará o renascer pleno.

Para o Zaratustra de Nietzsche, as etapas 
transformadoras cumprem três aspectos sucessivos. 
Primeiro, a imperiosa destruição dos conceitos 
religiosos até então criados – e é aí que se introduz 
a “morte de Deus” – sobretudo nas formas do 
cristrianismo institucionalizado após Jesus, 
desvirtuadas da mensagem verdadeiramente 
ensinada e protagonizada pelo redentor. Para 
ele, a deturpação conceitual da divindade e de 
tudo o que o Cristo codificou sedimentado na 
solidariedade, na liberdade e no amor ao próximo, 
havia de ser aniquilada. Era imprescindível 
exterminar o deus caricaturizado, antropomorfo, 
concebido sob entendimentos duvidosos, senão 
mal intencionados, forjado por correntes teológicas 
e religiões dominantes. 

Esse, o primeiro passo do trio: morte – 
renascimento – superação.

Sucedendo-se ao completo extermínio 
teogônico, o homem viria a renascer, ainda 
que “demasiado humano”. Ressuscitaria puro 
e disposto a se entender integralmente com 
“vontade de potência”. Não a potência sobre os 
demais, à cata de seguidores, subordinados, mas 
sobre si próprio, consolidada à medida que se 
descortinasse inteiramente liberto.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

Ao eterno e
divino retorno (2)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

Zaratustra foi o fundador do masdeísmo ou zoroastrismo

Tabajara 86 anos

‘Espaço Cultural’ tocará cantores da 
Paraíba que se tornaram radialistas

A Rádio Tabajara está co-
memorando 86 anos de histó-
ria, uma das emissoras mais 
antigas do Brasil em ativida-
de. Uma estrada que tem as 
pegadas de grandes nomes de 
nossa música. O aniversário 
da Tabajara foi ontem e – hoje 
– o programa Espaço Cultural 
vai destacar grandes nomes 
de nossa cena musical que já 
comandaram programas da 
emissora. Sintonia da Tabaja-
ra FM é 105,5.

A iniciativa realizada pela 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) tem apre-
sentação do jornalista Jãmar-
rí Nogueira e vai ao ar às quin-
tas-feiras, sempre das 22h à 
meia-noite. Excepcionalmente 
hoje, em virtude da transmis-
são de partida de futebol váli-
da pelo Campeonato Paraiba-
no, o programa será veiculado 
a partir das 23h (com apenas 
uma hora de transmissão).

Na cena contemporânea 
da Paraíba, diversos artistas 
também se dividiram entre 
os microfones dos palcos da 
vida e dos estúdios da Rá-
dio Tabajara. Destaque para 
Adeildo Vieira, Cintia Pe-
romnia, Val Donato, Seu Pe-
reira, Sandra Belê, Contação 
da Rua, Luizinho do Pago-
de e Jadir Camargo. Artistas 

Da Redação

Cantora e compositora Val Donato é uma das apresentadoras do quadro atual da Rádio Tabajara

que escrevem suas trajetórias 
transitando entre dois mun-
dos tão próximos.

Além dos “cantores radia-
listas”, edição do Espaço Cul-
tural também terá um bloco 
dedicado a singles que aca-
bam de ser lançados por ar-
tistas paraibanos, como Sofia 
Gayoso, banda Pedecoco, PS 
Carvalho e Bravia.

Em 1937, a Orquestra Ta-
bajara se associou à Rádio Ta-

bajara. Severino Araújo foi o 
seu maestro mais popular. Na 
época de ouro do rádio (1940 a 
1960) muitos artistas se apre-
sentaram nos programas da 
Tabajara, a exemplo de Gon-
zagão, Ângela Maria, Nelson 
Gonçalves, Sivuca, Jackson do 
Pandeiro e Cauby Peixoto.

A edição pode ser ouvida 
também pelo site oficial da Rá-
dio Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/).

Foto: Edson Matos

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara



A leitura é o caminho para as conquistas 
pessoais e espirituais. Partindo do 
princípio de que a Igreja deve estar ao 

lado do povo, ouvindo seus anseios e reunindo 
todos para caminhar irmanados, partilhando 
as alegrias e as ansiedades, fazendo chegar 
o livro às mãos de crianças, jovens e adultos, 
é uma das primícias de elevado conteúdo que 
ajudará a atingir o objetivo de elevado valor 
humano.

O hábito da leitura não deve ser apenas 
estimulado na escola, o que nem sempre 
acontece com a ênfase necessária, mas é em 
casa onde tudo começa. Justamente nesse 
ponto é que deveria entrar a participação 
da Igreja, com o estímulo às famílias para o 
hábito da leitura, inclusive começando pelas 
crianças. Ajudar a acessar o livro, instalando 
bibliotecas em suas dependências e promover 
campanhas educativas nessa direção seria um 
dos caminhos a percorrer.

Como poderia acontecer isso? Bastante 
simples. Começando na catequese com 
crianças. Pelo menos assim imagino. Na 
conversa com os pais, no diálogo com as 

crianças o livro seja um 
instrumento presente. 
Todos esses momentos, 
suponho, são muito 
oportunos para estimular 
o acesso à leitura.

Como isso será 
ministrado, não vejo 
tanta dificuldade, afinal, 
todos trabalham com o 
manuseio da palavra. 
A palavra oral e escrita. 
Então, como parte dos 
ensinamentos propostos 
como formação do 
catequizando, oferecer 
condições para que 
exercitassem a leitura 
seria um caminho para 
se criar amor ao livro, o 

gosto pela leitura.
Todos sabemos que pela leitura é possível 

se descobrir valores humanos, verdadeiros 
tesouros guardados que precisam de 
oportunidades para expor talentos.

Nossa Igreja tem bom material de apoio 
às crianças quando se trata de oferecer 
aprendizado básico sobre religião, princípios 
éticos e morais, que mostra como deve se 
comportar um cristão.

Imagino um dia em que nos salões 
paroquiais existiam bibliotecas, bastante 
livros de todos os gêneros, abertas às mentes 
e corações. As mãos que purificam o vinho e o 
pão também transformando o livro em alimento 
para o espírito, ajudando a transformar vidas 
humanas e pessoas em verdadeiros santuários 
do Espírito Santo.

É do conhecimento de que a Igreja, desde os 
tempos da concepção da prensa por Gutemberg 
– que permitia imprimir textos –, foram adotadas 
práticas de repulsa a certas obras literárias. 
Obras somente eram publicadas após 
aprovação de um bispo que conferia o selo de 
imprimatur (“seja impresso”).

Para ficar no campo da ficção literária, cito 
apenas obras de Victor Hugo, escritor francês 
que teve as obras Os Miseráveis e O Corcunda 
de Notre-Dame censuradas.

O livro Os Miseráveis aponta o governo como 
opressor e a adversidade da sociedade. Já O 
Corcunda de Notre-Dame mostra o desfigurado 
Quasímodo sendo avaliado pela aparência 
física. As obras eram consideradas sensuais e 
apontavam a diferença social.

Outro francês – Alexandre Dumas – também 
tinha suas obras censuradas, como O Conde de 
Monte Cristo, cujas personagens se envolvem 
em suicídio, adultério e consumo de haxixe.

Se aconteceu isso no passado, bem recente 
Leonardo Boff teve seu livro Igreja: Carisma e 
Poder, por defender a teologia da libertação, 
igualmente censurado, passando a viver “um 
silêncio obsequioso”.

Sem esquecer a história, passemos a 
estimular a leitura. Mesmo sem observar as 
posições adotadas no passado, a Igreja pode 
contribuir de maneira significativa para que 
o livro possa chegar às mãos de crianças e 
adolescentes.

Crônica 
  Em destaque

A Igreja e
o livro

José Nunes - Jornalista
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O hábito da 
leitura não deve 
ser apenas 
estimulado na 
escola, o que 
nem sempre 
acontece 
com a ênfase 
necessária, mas 
é em casa onde 
tudo começa

Encerram amanhã as matrículas 
para os cursos de formação artística 
através da Estação Cidadania-Cultu-
ra, em Campina Grande.

São oferecidas cerca de 120 vagas, 
distribuídas em cinco oficinas: dan-
ças urbanas; dança clássica; danças 
folclóricas; pífano e percussão; e de-
senho e pintura.

Os cursos de arte-educação são 
ofertados para estimular novos talen-
tos na arte de Campina Grande. Os 
cursos são gratuitos e ministrados na 
Estação Cidadania-Cultura, que fica 
localizada na rua das Quixabeiras, no 
bairro Malvinas.

As inscrições estão ocorrendo de 
forma presencial, no próprio equipa-
mento cultural. Os interessados po-
dem fazer a matrícula no período da 
manhã, das 8h às 11h30, ou no perío-
do da tarde das 13h até as 16h30.

As aulas acontecem em oito turmas, 
e, caso haja preenchimento total das va-
gas no período de inscrições, podem 
ser encerradas antes do prazo. 

Para mais informações, basta aces-
sar o perfil oficial da entidade no Ins-
tagram (@ estacaoculturacg) ou pelo 
e-mail: estacaocidadania.cg@gmail.com.

Em Campina Grande, Estação Cidadania-Cultura oferece cinco oficinas

Matrículas para cursos 
se encerram amanhã

• 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]

ESTREIAS

ALERTA MÁXIMO (Plane. EUA. Dir: Jean-Fran-
çois Richet. Ação. 14 anos). Um piloto (Gerard 
Butler) salva seus passageiros de um relâmpago 
fazendo um pouso arriscado em uma ilha devas-
tada pela guerra – e descobre que sobreviver ao 
pouso era apenas o começo. CENTERPLEX MAG 
1 (dub.): 15h; CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 14h30 (dub.) - 17h (leg.) 
- 19h30 (dub., exceto sex.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 16h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h30 - 20h45; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 16h30 - 20h45.

BTS: YET TO COME (Correia do Sul. Dir: Yoon 
Dong Oh. Musical. Livre). O show conta com hits da 
carreira do grupo, como ‘Dynamite’, ‘Butter’ e ‘Idol’, 
e também a primeira performance ao vivo de ‘Run 
BTS’, do último álbum do grupo. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (leg., somente qua.): 17h - 19h30 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (leg., somente 
qua.): 17h - 19h30 - 22h; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (leg., somente qua.): 17h10 - 19h30.

BILLIE EILISh LIvE AT ThE O2 (EUA. Dir: Sam 
Wrench. Musical. 12 anos). A versão estendida iné-
dita deste filme-concerto leva direto para a turnê 
recorde e esgotada de Eilish, Happier Than Ever, 
The World Tour. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg., so-
mente sex.): 19h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg., 
somente sex.): 19h.

O PIOR vIzInhO dO MundO (A Man Called 
Otto. EUA e Suécia. Dir: Marc Forster. Comédia. 14 
anos). Um velho chato, aposentado e rabugento 
(Tom Hanks), foi deposto como presidente da as-
sociação de condomínios, mas, mesmo assim, ele 
não se importava com a deposição e, por isso, conti-
nua vigiando o bairro com mão de ferro. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2: 13h15 (dub.) - 16h (leg.) - 18h45 (dub.) 
- 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
15h15 (exceto seg.) - 18h15 (exceto seg.) - 21h (exceto 
seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h50 - 20h15; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h15 
(exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
15h40 (exceto qua.) - 17h50 (qua.) - 20h15 (qua.).

A PROfECIA dO MAL (The Devil Conspiracy. 
República Tcheca. Dir: Nathan Frankowski. Terror. 
16 anos). Uma poderosa empresa possui uma tec-
nologia inovadora que permite clonar as pessoas 
mais influentes da história usando apenas alguns 
fragmentos de DNA. Por trás desse empreendimen-
to está uma cabala de satanistas que estão rouban-
do o sudário de Cristo e, assim, obtendo posse do 
DNA de Jesus. O clone deve servir como a oferenda 
definitiva ao diabo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 
(dub.) - 16h30 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h45 (exceto 
seg. e ter.) - 22h10 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h20 - 18h35; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h20 - 18h35.

REgRA 34 (Brasil e França. Dir: Júlia Murat. Dra-
ma. 18 anos). Simone (Sol Miranda), estuda direito 
penal, defende os direitos das mulheres e à noite se 
apresenta em frente a uma câmera de sexo ao vivo. 
Uma noite, um filme desperta seus impulsos som-
brios para um meio mais perigoso de gratificação 
sexual. CENTERPLEX MAG 2: 18h15.

A ÚLTIMA fESTA (Brasil. Dir: Matheus Souza. 
Drama e Comédia. 16 anos). Na festa de formatura 

de um grupo de estudantes que se preparam para 
seguirem suas vidas em diferentes faculdades, as 
suas histórias acabam se cruzando. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h15 - 18h30 (exceto sex.).

COnTInuAÇÃO

AvATAR - O CAMInhO dA ÁguA (Avatar: The 
Way of Water. EUA. Dir: James Cameron. Ficção 
Científica. 12 anos). Após 10 anos da primeira ba-
talha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake 
Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com 
sua família e sua tribo. No entanto, eles devem ex-
plorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fa-
zendo pactos com outros Na’vi da região, quando 
uma antiga ameaça ressurge. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 
20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 
3D): 15h (exceto qua.) - 19h (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 14h  (exceto qua.) - 18h (exce-
to qua.) - 22h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 16h30 - 20h (3D); CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 16h30 (qua.) - 20h (3D, qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 16h30 (exceto qua.) - 20h 
(3D, exceto qua.).

BABILÔnIA (Babylon. EUA. Dir: Damien Cha-
zelle. Drama. 18 anos). No final dos anos 1920, 
Hollywood passa pela transição do cinema mudo 
para o falado. Uma grande estrela Nellie LaRoy 
(Margot Robbie) ascende em sua carreira, mi-
grando com sucesso de um modelo para o outro. 
Porém, nem todos têm a mesma sorte, trazendo 
dificuldade para alguns. CENTERPLEX MAG 2 
(leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h45 - 21h45.

ChEf JACK – O COzInhEIRO AvEnTuREI-
RO (Brasil. Dir: Guilherme Fiúza Zenha. Anima-
ção. Livre). Um chef de cozinha de bom coração 
viaja por todos os cantos do planeta achando os 
ingrediente raros e finos para completar suas re-
ceitas. Porém, sua vida doce azeda quando erra 
a mão em uma de suas receitas e sua reputação 
tomba. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2: 13h15 (sáb. e dom.). 

OS fABELMAnS (The Fabelmans. EUA. Dir: 
Steven Spielberg. Drama. 12 anos). O jovem 
Sammy Fabelman crescendo no Arizona pós-Se-
gunda Guerra, se apaixona por filmes. Armado 
com uma câmera, ele começa a fazer seus próprios 
em casa, para o deleite de sua mãe. Porém, quan-
do descobre um segredo de família devastador, ele 
decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda 
a ver a verdade uns sobre os outros – e nós mesmos. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 20h.

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 quei-
mou oito de suas nove vidas. Com apenas a res-
tante, ele precisa encontrar a mítica Estrela dos 
Desejos, capaz de restaurar suas vidas. CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h30 - 15h45 
- 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h45 
- 17h15 - 19h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 14h45 (exceto seg. e ter.) - 17h15 (exceto 
seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h30 - 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 

14h - 16h - 18h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 16h (exceto qua.) - 18h (exce-
to qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h 
(qua.) - 16h (qua.) - 18h (qua.).

I WAnnA dAnCE WITh SOMEBOdY – A hIS-
TóRIA dE WhITnEY hOuSTOn (Whitney Hous-
ton: I Wanna Dance with Somebody. EUA. Dir: Kasi 
Lemmons. Biografia. 16 anos). A trajetória de Whit-
ney Houston (Naomi Ackie) desde sua jornada para 
sair da escuridão até o estrelato mundial. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h45.

M3gAn (EUA. Dir: Gerard Johnstone. Terror. 
14 anos). Gemma (Allison Williams) é uma brilhan-
te roboticista de uma empresa de brinquedos que 
usa inteligência artificial para desenvolver M3gan, 
uma boneca realista programada para ser a maior 
companheira de uma criança. Depois de inespera-
damente ganhar a custódia de sua sobrinha órfã, 
ela pede a ajuda a M3gan para cuidar da menina. 
Porém, por ser um protótipo, ela ainda vem com er-
ros de sistema. CENTERPLEX MAG 1: 17h20 (dub.) 
- 19h30 (dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (leg.): 22h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h30 (exceto qua.); 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h50 (exce-
to qua.) - 20h30 (qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 15h50 (qua.) - 18h10 (exceto qua.).

CInE BAngÜÊ (JP) - JAnEIRO

BREvE hISTóRIA dO PLAnETA vERdE (Brasil 
e Argentina. Dir: Santiago Loza. Drama. 12 anos). 
Mulher trans (Romina Escobar) descobre que a sua 
recém-falecida avó passou os últimos anos na com-
panhia de um pequeno alienígena roxo. CINE BAN-
GÜÊ: 30/1 - 20h30.

CLARICE LISPECTOR - A dESCOBERTA dO 
MundO (Brasil. Dir: Taciana Oliveira. Documentá-
rio. 10 anos). Ensaio documental criado a partir de 
depoimentos de amigos e familiares da escritora. 
CINE BANGÜÊ: 28/1 - 18h.

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

A MÃE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. Drama. 
14 anos). Busca de uma migrante nordestina (Mar-
célia Cartaxo) pelo filho, supostamente assassina-
do por policiais militares durante uma ação na vila 
onde mora. CINE BANGÜÊ: 26/1 - 19h; 30/1 - 18h30.

PALOMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. Drama. 
16 anos). Mulher trans que está decidida a realizar 
seu maior sonho: um casamento tradicional com 
seu namorado, de véu e grinalda na igreja. CINE 
BANGÜÊ: 31/1 - 18h30.

PEquEnOS guERREIROS (Brasil. Dir: Bárba-
ra 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 Bandeira. CINE BANGÜÊ: 28/1 
- 16h; 29/1 - 16h.

Formação artística

Da Redação
Foto: Codecom-PMCG/Divulgação

Equipamento oferece cerca de 120 vagas nas áreas de dança, música e artes visuais

Serviço

EM cartaz
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Hoje, Museu Casa de Cultura Hermano José recebe a sessão de autógrafos da biografia sobre o “Metalúrgico dos sons”

Obra sobre o músico é lançada em JP
Maestro Chiquito

Depois de um lançamento na cidade de 
Santa Luzia, no Seridó paraibano, terra na-
tal do biografado, o livro-reportagem Maes-
tro Chiquito – O Metalúrgico dos Sons (Editora 
A União, 192 páginas) será lançado em João 
Pessoa, “aguardando a mesma repercus-
são pelos amantes da boa música e curio-
sos por boas histórias de nomes emblemá-
ticos da nossa cena cultural”, nas palavras 
de seu autor, o músico, jornalista e apresen-
tador Adeildo Vieira. 

O lançamento na capital será no Mu-
seu Casa de Cultura Hermano José, que 
é um equipamento cultural da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), situado 
no bairro do Bessa. A sessão de autógra-
fos começará às 19h, com entrada gratuita. 
“A escolha desse local para o lançamento 
se deu justamente por perceber a impor-
tância da UFPB para a realização desse 
livro, uma vez que o produto foi produ-
zido como trabalho final de meu mestra-
do”, justificou Adeildo Vieira. “O curso 
de mestrado foi feito através do Progra-
ma de Pós-Graduação em Jornalismo do 
Centro de Comunicação, Turismo e Artes 
da UFPB, onde trabalho como assistente 
em administração”.

O evento também contará com a par-
ticipação do Sexteto Tabajara, que tocará 

em homenagem ao veterano maestro. Em 
2021, o grupo instrumental paraibano lan-
çou seu primeiro disco, batizado de Dan-
ças de Terreiro, que inclui uma música com-
posta pelo próprio Chiquito: ‘K-choro’. O 
Sexteto Paraíba reforça a identidade cul-
tural que conta com diversas influências 
que passeiam pela música erudita e po-
pular nordestina, principalmente as com-
posições paraibanas e pernambucanas, 
sempre com a preocupação de ressaltar a 
cultura regional.

A obra O Metalúrgico dos Sons registra 
do nascimento até a carreira musical do 
regente Francisco Fernandes Filho – mais 
conhecido como Maestro Chiquito, que 
é o fundador da Metalúrgica Filipeia. “É 
muito importante reconhecer que a UFPB 
cumpre o seu papel social em reconhecer 
a grandeza de agentes culturais popula-
res como o maestro Chiquito. O debruça-
mento da instituição de ensino sobre his-
tórias como esta contada no livro, mostra 
o compromisso da Universidade em valo-
rizar os fazeres culturais de quem movi-
menta o cotidiano da arte e da educação, 
traçando rumos históricos a partir do co-
ração que pulsa nas comunidades e nos lu-
gares mais recônditos do nosso estado. Eu 
me sinto orgulhoso de ver este livro saí-
do do nascedouro onde discussões políti-
cas, culturais e sociais nos trazem para o 
campo da dignidade”, frisou o autor que, 
além de cantor e compositor, é apresenta-
dor ao lado da artista Cíntia Peromnia do 
programa Tabajara em Revista, da Rádio Ta-
bajara (FM 105,5).

O autor de Maestro Chiquito – O Meta-
lúrgico dos Sons sempre achou o biografado 
uma figura muito importante para a mú-
sica da Paraíba, mas que ainda não tinha 
recebido o devido reconhecimento. “Ao 
contar a história do maestro através de di-
versas falas, inclusive a dele, claro, dá para 
o leitor perceber o perfil cultural daquele 
que fez e ainda faz história no cenário mu-
sical paraibano e brasileiro”, resume Adeil-
do Vieira, que considera a obra como um 
“perfil em profundidade”.

Da Redação

“É muito 
importante 
reconhecer 
que a UFPB 
cumpre o 
seu papel 
social em 
reconhecer 
a grandeza 
de agentes 
culturais 
populares 
como o 
maestro 
Chiquito.

Adeildo Vieira

Clássico que Jobim (acima) compôs com Vinicius tem 437 gravações

Ontem (dia 25), Tom Jo-
bim (1927-1994) completaria 
96 anos. Não à toa comemo-
ra-se no Brasil o Dia da Bos-
sa Nova. E não há como fa-
lar de bossa nova sem citar 
a canção ‘Garota de Ipane-
ma’, clássico que Tom com-
pôs com o poeta Vinicius de 
Moraes em 1962.

De acordo com dados 
do Ecad (Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Dis-
tribuição) divulgados a pe-
dido do Estadão, ‘Garota de 
Ipanema’ segue em primei-
ro lugar nas canções brasi-
leiras mais regravadas de 
todos os tempos, posição 
que assumiu desde feve-
reiro de 2022. São 437 gra-

vações, uma a mais do que 
no ano passado.

Entre as inúmeras gra-
vações que a canção já re-
cebeu estão as de artistas 
como João Gilberto, Nara 
Leão, Gal Costa, Elis Regi-
na, Toquinho, Roberto Car-
los, Caetano Veloso, Tim 
Maia, Pery Ribeiro, Gilber-
to Gil, Baden Powell e Sér-
gio Mendes.

Na lista das 20 canções 
mais gravadas no Brasil, 
Tom aparece outras nove 
vezes, ora sozinho, ora com 
parceiros. ‘Eu Sei Que Vou 
Te Amar’ (6º), ‘Wave’ (7º), 
‘Corcovado’ (8º), ‘Chega de 
Saudade’ (9º), ‘Desafina-
do’ (10º), ‘Insensatez’ (13º), 
‘Samba do Avião’ (15º), ‘A 
Felicidade e Dindi’ (empa-
tadas em 17º).

Ao assumir o posto da 
canção mais regravada no 
Brasil, Tom desbancou um 
desses ídolos, o composi-
tor Ary Barroso, que pas-
sou ao segundo lugar com 
o clássico ‘Aquarela do Bra-
sil’. Em terceiro, outro ídolo 
de Tom, o músico e composi-
tor Pixinguinha com o cho-
ro ‘Carinhoso’, que tem letra 
de Braguinha.

Considerado um dos 
maiores compositores da 
música brasileira, Tom Jo-
bim ganhou definitiva-
mente prestígio internacio-
nal quando João Gilberto, 
Stan Getz e Astrud Gilber-
to lançaram, em 1964, a ver-
são em inglês de ‘Garota de 
Ipanema’. A canção ganhou 
o Grammy de Gravação do 
Ano em 1965.

Com isso, Tom logo foi 
convidado a trabalhar nos 
EUA. Em 1967, gravou um 
álbum ao lado de Frank Si-
natra. Francis Albert Sina-
tra & Antônio Carlos Jobim 
foi indicado ao Grammy 
de Melhor Álbum do Ano 
em 1968, mas, desta vez, foi 
derrotado para Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band, dos 
Beatles.

Além das canções mais 
conhecidas, com letra, 
como as que aparecem no 
ranking do Ecad, Tom Jo-
bim tem verdadeiras mara-
vilhas instrumentais entre 
suas composições que me-
recem ser ouvidas. Entre 
elas estão ‘Stone Flower’ 
(1971), ‘Nuvens Douradas’ 
(1973) e ‘Saudade do Bra-
sil’ (1976).

Danilo Casaletti 
Agência Estado

‘Garota de Ipanema’ é a música mais 
gravada no Brasil em todos os tempos

toM JobiM - 96 anos

Cantor, compositor, 
jornalista e 
apresentador 
Adeildo Vieira 
(foto maior) vai 
apresentar o 
livro-reportagem 
no Museu Casa de 
Cultura Hermano 
José (ao lado, à 
esq.), no Bessa, em 
evento que contará 
com a música do 
Sexteto Tabajara 
(ao lado, à dir.)
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Os governadores e governa-
doras dos 26 estados e do Dis-
trito Federal se reúnem hoje 
no Centro de Convenções Bra-
sil 21, às 17h, onde farão uma 
prévia, antes do encontro de 
amanhã com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). As-
sim, como aconteceu na sema-
na passada em João Pessoa, na 
reunião do Consórcio Nordes-
te, conduzida pelo governador 
João Azevêdo (PSB), desta vez, 
o evento de hoje  terá amplitude 
nacional, ao invés de regional.    

Temas como a perda de re-
cursos com a queda do Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), após 
fixação da alíquota de 18% para 
itens como combustíveis, ener-
gia elétrica, transportes e tele-
comunicações, no ano passado, 
no governo de Jair Bolsona-
ro (PL), estarão na pauta a ser 
debatida neste Fórum. Assim 
como ocorreu em âmbito de re-
gião Nordeste. 

O encontro de Lula com to-
dos os chefes dos Executivos es-
taduais será amanhã, às 9h30, 
no Palácio do Planalto. O en-
contro do presidente brasileiro 
com os governadores foi pro-
metido pelo petista ainda na 
campanha eleitoral. A ideia é 
que eles apresentem ao menos 
três demandas de obras ou fi-

Gestores de todos os estados do país se reúnem para apresentar pauta de obras e ações ao presidente

Reivindicações serão levadas a Lula
governadores em brasília

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Finalmente, após alguns 
adiamentos, será hoje no ple-
nário da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba a votação 
da Lei Orçamentária Anual 
para o exercício financeiro 
de 2023. A peça, que está or-
çada em pouco mais de R$ 
17,6 bilhões, teve a sua apro-
vação na Comissão de Orça-
mento na terça-feira, dia 24, e 
já está disponível para apre-
ciação pelos deputados, que 
devem aprová-la por unani-
midade. O parlamento tam-
bém irá limpar a pauta de to-
das as demandas pendentes 
de serem votadas. Essa será 
a última sessão da atual le-
gislatura.   

A Comissão de Orçamen-
to, Fiscalização, Tributação e 
Transparência da Assembleia 
Legislativa da Paraíba só apro-

vou, na terça-feira passada, o 
relatório final LOA de 2023. O 
presidente da Casa, deputado 
Adriano Galdino (Republica-
nos), confirmou que hoje colo-
ca um ponto final em todas es-
tas votações. 

O Projeto de Lei 4.032/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo, relatado pelo deputado Jú-
nior Araújo foi aprovado por 
unanimidade na comissão. A 
LOA fixa a despesa e estima 

a receita para o exercício fi-
nanceiro de 2023 em exatos R$ 
17.635.592.015,00 (dezessete bi-
lhões, seiscentos e trinta e cin-
co milhões, quinhentos e no-

venta e dois mil e quinze reais). 
O presidente da Comis-

são de Orçamento, Fiscaliza-
ção, Tributação e Transparên-
cia, deputado Branco Mendes 

(Republicanos) confirmou que 
desde o ano passado já esta-
va tudo pronto para a vota-
ção da  LOA 2023 no colegia-
do que preside, mas, o atraso 
na entrega de algumas emen-
das impositivas por parte dos 
seus pares, levou o adiamen-
to da apreciação da Peça no 
Plenário.  

“Finalmente votaremos 
nesta quinta, a LOA 2023. Te-
mos um orçamento com o 
incremento de um aumento 
de 22,7% na estimativa para 
o ano de 2023, um acrésci-
mo significativo, mostrando 
o equilíbrio financeiro e fis-
cal do Estado. Esse aumento 
fará com que o Estado tenha 
condições de aumentar seus 
investimentos, principalmen-
te, nas áreas da Saúde, Educa-
ção e Infraestrutura”, afirmou 
Branco Mendes.

Para o relator da Peça, o de-
putado Júnior Araújo (PSB), 

o teor da Lei Orçamentária 
Anual deste ano vai atender os 
anseios da sociedade paraiba-
na irá, com certeza, ser respon-
sável por melhorias na vida do 
povo paraibano. 

“Compreendo que o con-
teúdo programático da peça 
orçamentária atende as expec-
tativas da sociedade paraiba-
na, como um todo. Esta Casa 
é responsável pela mudan-
ça da vida de muitos paraiba-
nos, haja vista que a proposta 
é consistente e reflete as ne-
cessidades públicas mais ur-
gentes, considerando as ten-
dências econômicas e sociais”, 
disse o relator.

A novidade para 2023 será 
a cobertura de Emendas Par-
lamentares (Emendas Impo-
sitivas) saltou de 0,4% em 2022 
para 0,7%. O valor total será R$ 
106 milhões, o que correspon-
de ao valor de quase R$ 3 mi-
lhões para cada parlamentar. 

Deputados votam hoje a Lei Orçamentária Anual do Estado
na alpb

Previsão
A Loa, que está 

orçada em pouco 
mais de R$ 17,6 bilhões, 

teve a sua aprovação 
na Comissão de 

Orçamento na última 
terça-feira

Hoje a Casa Epitácio Pes-
soa realiza a sua última ses-
são da décima nona legisla-
tura. O ano de 2022, que ‘só 
acaba em 2023’ foi marcado 
por polêmicas. A PEC da Ree-
leição foi uma das que mais le-
vantou debates na Assembleia 
Legislativa da Paraíba. O pro-
jeto mais polêmico apreciado 
e aprovado deu um novo texto 
base para que a Constituição 
Estadual da Paraíba se ade-
quasse a uma decisão do Su-
premo Tribunal Federal, re-

gulamentando as eleições de 
mesas diretoras nas Casas Le-
gislativas em todo o país.

A PEC, que já valerá para 
a Casa de Epitácio Pessoa na 
próxima legislatura, que terá 
início na próxima quarta-fei-
ra, dia 1° de fevereiro, deter-
minado que o Poder Legislati-
vo deverá se reunir em sessões 
preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano sub-
sequente das eleições gerais, 
para a posse de seus membros 
e eleição da Mesa, para man-

dato de dois anos, permitida 
uma aúnica reeleição ou recon-
dução para o mesmo cargo de 
qualquer parlamentar.

Em decisão recente, no ano 
passado, o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de vo-
tos, proferiu o entendimento 
no sentido da impossibilida-
de de recondução dos presi-
dentes das Casas Legislativas 
do Congresso Nacional para o 
mesmo cargo na eleição ime-
diatamente subsequente, den-
tro da mesma legislatura, ad-

mitindo a possibilidade de 
reeleição dos presidentes em 
caso de nova legislatura. 

As eleições para escolha das 
futuras Mesas Diretoras, nos 
próximos dois biênios na As-
sembleia Legislativa da Paraí-
ba, não registraram chapas di-
vergentes para o pleito, ou seja, 
não haverá disputas. Elas são 
encabeçadas pelo deputado es-
tadual e atual presidente Adria-
no Galdino (Republicanos).  

Para o primeiro biênio, 
que vai de fevereiro de 2023 

a fevereiro de 2025 a compo-
sição ficou da seguinte forma: 
Adriano Galdino (Republica-
nos) presidente, Tião Gomes 
(PSB) como candidato a 1º vice
-presidente, Eduardo Carneiro 
(Solidariedade), Júnior Araújo 
será o 1º secretário, com Fábio 
Ramalho (PSDB) na segunda 
secretaria. O corregedor titu-
lar será Walber Virgolino (PL), 
com Branco Mendes (Republi-
canos) na 1ª corregedoria, Ju-
tay Menezes (Republicanos) 
na segunda. 

Já para o segundo biê-
nio, que vai de fevereiro de 
2025 a fevereiro de 2027, al-
guns nomes foram assim dis-
tribuídos: Adriano Galdino 
(Republicanos) presidente,  
Felipe Leitão (PSD) como 1º 
vice-presidente, Cida Ramos 
(PT) na segunda vice-presi-
dência, Taciano Diniz (União 
Brasil). O 1º secretário será 
Tovar Correia Lima (PSDB), 
com Eduardo Carneiro (So-
lidariedade) na segunda se-
cretaria.

Ano marcado por projetos polêmicos e debates em plenário

nanciamentos de programas estaduais, 
além das pautas em conjunto regional 
e nacionalmente. O Pacto Federativo, 
por exemplo, certamente será uma ou-
tra pauta coletiva, que esteve em deba-
te na reunião do Consórcio Nordeste, 
na sexta-feira passada, em João Pessoa.  

Os governadores tidos como aliados 
do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já 
confirmaram presença tanto no Fórum 
como no encontro com Lula. Os che-
fes dos Executivos dos estados de São 
Paulo, Tarcísio de Freitas (Republica-
nos), o de Mato Grosso, Mauro Mendes 

(União), de Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), e o do Acre, Gladson Cameli 
(PP) garantiram participação.

O primeiro encontro entre os gover-
nadores e governadoras dos estados e 
Distrito Federal com o presidente Lula 
foi no último dia, 9 de janeiro deste ano, 
logo após os atos antidemocráticos, de 
violência, terrorismo e vandalismo re-
gistrados na Praça dos Três Poderes, em 
Brasília. O encontro fez parte das movi-
mentações de Lula para mostrar a força 
das instituições democráticas, ante aos 
ataques às sedes dos Três Poderes.

Governadores do NE, quando reunidos em João Pessoa, preparam pauta da região

O deputado federal reelei-
to pela sétima vez, Damião 
Feliciano (União Brasil) foi 
confirmado, ontem, para ser o 
novo coordenador da banca-
da paraibana no Congresso. 

O parlamentar teve o 
apoio da ampla maioria dos 
colegas paraibanos e parai-
banas da futura legislatu-
ra do parlamento federal. 
Com trânsito livre no gover-
no Lula, Feliciano substitui-
rá o ainda deputado federal 
e senador eleito Efraim Filho 
(União Brasil).

Natural de Campina 
Grande, o deputado Damião 
Feliciano é médico formado 
pela Faculdade de Medicina 
de Campina Grande. Em sua 
terra natal, fundou o Hospi-
tal Mariana e o Hospital de 
Urgência, onde atuou como 
diretor geral e diretor admi-
nistrativo e financeiro no pe-
ríodo de 1982 a 1998.

É sócio-fundador da Rá-
dio Panorâmica FM de Cam-
pina Grande e sócio da rádio 
100.5 FM de Santa Rita, onde 
apresenta diariamente o pro-
grama A Voz do Coração.

Damião vai 
comandar a 
bancada federal

João Azevêdo, presidente do Consórcio
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President da ALPB, Adriano Galdino, confirmou votação da LOA
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Comissão se reúne e aprova texto final do termo de referência para contratação de empresa que realizará certame

TJ inicia preparativos para concurso
cartórios Extrajudiciais

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) iniciou o pro-
cesso para o Segundo Con-
curso de Cartórios Extra-
judiciais. Os membros da 
Comissão do concurso apro-
varam o texto final do Termo 
de Referência para a contrata-
ção da empresa que prestará 
apoio operacional na realiza-
ção do certame, em reunião. 

Após aprovação do Termo 
de Referência, os componen-
tes da Comissão assinaram a 
Ata da Reunião que tramita 
na vice-presidência do Tribu-
nal de Justiça para a contrata-
ção da empresa organizado-
ra do concurso. O mesmo será 
remetido à Gerência de Con-
tratação. Este é o primeiro ato 
para a deflagração do pro-
cesso licitatório e, por meio 
de pregão eletrônico, será di-
vulgado o interesse do Tribu-
nal em contratar uma empre-
sa para a execução do serviço, 
como informou a assessoria 
da Comissão.

O documento serve como 
base para a contratação e nor-
te para a confecção do edital 
do concurso, em consonância 
com a Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça. Ao abrir 
a reunião a desembargadora 
Maria das Graças comentou 
sobre o último concurso rea-
lizado durante o período crí-
tico da pandemia, quando as 
reuniões passaram a ser vir-
tuais. Ela destacou, também, 
o esforço e empenho de todos 
nas ações empreendidas para 
a aprovação do Termo de Re-
ferência como um significati-
vo início para o sucesso do se-
gundo certame na área. 

“Agradeço a todos, espe-

cialmente, o carinho e atenção 
que recebi, durante o tempo 
em que estive à frente da Co-
missão. Nossa gestão foi bem 
profícua, muitas coisas nós fi-
zemos e trabalhamos. Estarei 
no Tribunal à disposição de 
todos”, realçou a magistrada. 

Na ocasião, houve a apre-
sentação do novo membro 
da Comissão, representante 
dos Notários, Luiz Meneghel 
Bettiol. Participaram, tam-
bém, da reunião de trabalho, 
as magistradas Michelini Ja-
tobá (auxiliar da vice-presi-
dência) e Silmary Dantas (Co-
marca de Campina Grande), o 
representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Sec-
cional Paraíba, Leandro de 
Medeiros, a registradora, Pa-
trícia Cavicchioli Netto, o ge-
rente de Contratação, André 
Camilo e a assessora da Vi-
ce-Presidência, Suely Lemos.

“Nossa gestão 
foi profícua, 
muitas coisas 
nós fizemos. 
Estarei no 
Tribunal à 
disposição
de todos

Maria das Graças

n 

Após 
aprovação 
do Termo de 
Referência, os 
componentes 
da Comissão 
assinaram 
a Ata da 
Reunião para 
a contratação 
da empresa 
organizadora 
do concurso

Membros da Comissão do Concurso definiram o primeiro ato licitatório, que será divulgado através de pregão 

A Secretaria Executi-
va da Participação Popu-
lar (SEPP) realiza, hoje, a 
reunião mensal com con-
selheiros municipais titula-
res e suplentes do programa 
‘Você Prefeito’. O encontro 
acontece às 17h30, no audi-
tório do Centro de Capaci-
tação dos Professores (Ce-

capro), na Beira Rio.
Entre as pautas da reu-

nião, estão as eleições para 
novos conselheiros, pre-
vistas para ocorrer nes-
te primeiro semestre, reno-
vando o quadro do biênio 
2023/2024, e apresentação 
do calendário anual de ati-
vidades da SEPP.

A reunião também é um 
espaço para que os conse-
lheiros repassem demandas 
que achem necessárias para 
seus bairros e comunida-
des e deem sugestões para a 
gestão, através da ferramen-
ta da participação popular.

Os conselheiros atuam 
na cidade, recebendo as de-

mandas de moradores e re-
passando para a respecti-
va chefia de núcleo regional 
que, por sua vez, encaminha 
para a Secretaria Executiva 
da Participação Popular.

Ao todo, são 14 Regiões 
da Participação Popular e 
cada uma tem seus respec-
tivos articuladores.

Conselheiros municipais se reúnem hoje
ParticiPação PoPular
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Reunião é 
um espaço 
para que os 
conselheiros 
repassem 
demandas 
necessárias 
para seus 
bairros e 
comunidades

Conselheiros do Você Prefeito têm encontro marcado, hoje, para as eleições de novos membros do programa

A suplente de depu-
tado federal Pâmela Bó-
rio voltou a fazer publi-
cações em seu perfil do 
Twitter, ontem, após não 
fazer qualquer aparição 
pública desde o último 
dia 8 de janeiro. A ex-pri-
meira-dama da Paraíba 
pediu o impeachment do 
presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da 
Silva e a volta da monar-
quia, além de fazer diver-
sas publicações contra o 
atual governo. 

Pâmela Bório teve a 
sua participação nos atos 
golpistas em Brasília do-

cumentadas por ela mes-
ma através de vídeos pu-
blicados nas redes sociais, 
onde pede o fim do comu-
nismo. A suplente che-
gou, ainda, a levar o filho, 
fruto do seu casamen-
to com o ex-governador 
Ricardo Coutinho (PT), 
para as manifestações, no 
entanto, até o momento, 
ela não chegou a ser presa 
pela Polícia Federal. 

Ao republicar um co-
mentário do deputado fe-
deral Luiz Philippe de Or-
léans e Bragança (PL-RJ), 
descendente da família im-
perial brasileira, Pâmela 
pede o retorno da monar-
quia e afirma que o Brasil 
está vivendo uma ditadura. 

“Impeachment e Mo-
narquia já! Está mais do 
que provado que a igno-
rância e a ditadura estão 
corroendo desgraçada-
mente o Brasil, nos em-
purrando a um abismo 
sem volta!”, escreveu. 

Em outra publicação, 
a ex-primeira-dama faz 
uma indireta para o parti-
do do atual presidente da 
república. “A gente recla-
ma muito da vida, mas só 
pelo fato da gente não ser 
petista já é uma vitória”. 

No s  come nt á r io s , 
usuários do twitter mar-
caram a conta da Polí-
cia Federal pedindo para 
que ela fosse encontrada 
e presa. 

Pâmela reaparece e defende a monarquia
nova Publicação

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com 

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria de 
Finanças (Sefin), implantou 
o Sistema Único Integrado 
de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e 
Controle (Siafic), instituído 
pelo Governo Federal através 
do decreto Nº 10.540, com o 
objetivo de assegurar a trans-
parência da gestão fiscal de 
todos os entes federativos. O 
secretário Brunno Sitônio, re-
cebeu auditores do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB), ocasião na qual 
noticiou a adesão municipal 
e alinhou novos procedimen-
tos e sugestões de operaciona-
lidade, dando continuidade à 
parceria com o órgão de con-
trole externo.

“Nos reunimos com au-
ditores do Tribunal de Con-
tas do Estado para o aperfei-
çoamento de procedimentos 

para melhorar a prestação de 
contas e a transparência no 
uso dos recursos públicos. 
Na oportunidade, nós comu-
nicamos que a Prefeitura já 
está integrada ao Siafic, já que 
cabe aos Tribunais de Con-
tas a responsabilidade pelo 
acompanhamento da implan-
tação pelos entes federados”, 
afirmou Brunno. Participa-
ram da reunião os auditores 
fiscais Marcos Uchôa, Rena-
ta Diniz e Rômulo Soares Al-
meida, além do contador-ge-
ral Rodrigo Harlan e a equipe 
técnica das secretarias de Fi-
nanças e do Planejamento.

O Siafic deve ser utilizado, 
a partir deste ano, e integrar 
todos os poderes e órgãos dos 
estados e municípios, reunin-
do o registro de todos os atos 
e fatos da administração or-
çamentária, financeira e pa-
trimonial. 

Prefeitura de JP implanta 
o sistema para execução

orçamEnto

Técnicos da Prefeitura e do TCE se reuniram para discutir o Siafic

Foto: Secom/PMJP

Foto:Ascom/TJPB

Foto: Secom/PMJP

Foto: Reprodução/Instagram

Jornalista Pâmela Bório
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Os ex-policiais civis, que já estão aposentados, terão de pagar, cada um, R$ 1 milhão a título de dano moral coletivo

Justiça condena três ex-delegados 
por tortura e mortes

Flávia Albuquerque 

Agência Brasil

A Justiça condenou os 
ex-delegados de São Paulo, 
Aparecido Laertes Calandra, 
David dos Santos Araújo e 
Dirceu Gravina, acusados de 
tortura e mortes durante a di-
tadura militar, a pagar inde-
nização de R$ 1 milhão, cada 
um, a título de dano moral 
coletivo. Os três são aposen-
tados. A sentença foi dada 
pela juíza Diana Brunstein, 
7ª Vara Cível Federal de São 
Paulo, que acolheu o pedido 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF).

Segundo a sentença, dada 
no último dia 18, o valor da in-
denização deve ser revertido 
ao Fundo de Direitos Difusos, 
que tem por finalidade a re-
paração dos danos causados 
ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de va-
lor artístico, estético, históri-
co, turístico, paisagístico, por 
infração à ordem econômica 
e a outros interesses difusos 
e coletivos.

Na sentença, a juíza des-
taca que o pedido do MPF 
apresenta minucioso relato 
do contexto histórico da di-
tadura militar no Brasil e das 
formas de atuação e estrutu-
ra do Destacamento de Ope-
rações e Informações do Cen-
tro de Operações de Defesa 
Interna (DOI-Codi) e da Polí-
cia Civil e comprova a parti-
cipação nos atos de tortura e 
homicídio, “bem como as gra-
ves violações de direitos hu-
manos supostamente prati-
cadas pelos corréus pessoas 

físicas em relação a cada uma 
das vítimas citadas”.

Diana Brunstein ressalta 
ainda a imprescritibilidade 
de crimes contra a humani-
dade, das ações declaratórias 
e da reparação ao patrimô-
nio público.

Entre as vítimas dos de-
legados estão Vladimir Her-
zog, Manoel Fiel Filho, Hi-
roaku Torigoe, Carlos Nicolau 
Danielli, Joaquim Alencar de 
Seixas, Aluizio Palhano Pe-
dreira Ferreira, Yoshitane Fi-
jimori. De acordo com a juíza, 
os delegados usaram o poder 
de forma ilegal, motivo pelo 
qual devem ser responsabili-
zados civilmente.

Ainda cabe recurso da de-
cisão de ambas as partes, já 
que outros pedidos do MPF 
não foram aceitos pela Justiça.

A reportagem da Agência 
Brasil não conseguiu contato 
com a defesa dos delegados.

A governadora interina 
do Distrito Federal, Celina 
Leão, anunciou o delegado 
da Polícia Federal (PF) San-
dro Avelar como novo secre-
tário de Segurança Pública. 
Ele substitui o ex-ministro 
da Justiça, Anderson Torres, 
exonerado após os atos gol-
pistas de 8 de janeiro.

Até dia 31, a segurança do 
DF é chefiada pelo interven-
tor federal Ricardo Cappelli, 
que também estava presen-
te no anúncio. Segundo ele, a 
nomeação de Avelar foi ante-
cipada para possibilitar uma 
transição entre os comandos 
e para o novo secretário se fa-
miliarizar com o plano de se-
gurança para o dia 1º de feve-
reiro, quando haverá a eleição 
da Mesa da Câmara e do Se-
nado e a abertura do ano ju-
diciário no Supremo Tribunal 
Federal (STF). De acordo com 
Cappelli, no entanto, “não há 
nada alarmante” em vista.

Capelli ainda confirmou 
que a intervenção federal na 
segurança no DF se encerra 
no dia 31, como previsto ini-
cialmente. “A partir do dia 1º, 
o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública vai conti-
nuar esse trabalho de coope-

ração em harmonia”. No dia 
30, às 17h, 48 horas antes da 
eleição das mesas diretoras 
no Congresso, os comandos 
das Forças de Segurança fa-
rão uma reunião para ajustar 
o planejamento, se necessário.

Avelar é delegado da PF 
desde 1999, e diretor-execu-
tivo da instituição desde de-
zembro de 2021. É a segunda 
vez que ele comanda a Secre-
taria de Segurança Pública - 
cargo que já assumiu de 2011 
a 2014. “Estou sendo apresen-
tado hoje para ter condição 
de trabalhar com Cappelli e 
a equipe que já está lá”, disse 
durante a coletiva realizada 
no Palácio do Buriti na tarde 
de ontem.

Delegado da PF vai assumir  
a Segurança Pública do DF

Governadora confirma

Lavínia Kaucz 

Agência Estado
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Até dia 31, a 
segurança do 
DF é chefiada 
pelo interventor 
federal Ricardo 
Cappelli, que 
também estava 
presente no 
anúncio

Sentença
Na sentença, a juíza 
destaca que o pedido 

do MPF apresenta 
minucioso relato do 
contexto histórico da 
ditadura militar no 

Brasil

Vídeos captados pelas câ-
meras externas do Supremo 
Tribunal Federal (STF) fla-
graram o momento em que 
a Tropa de Choque da Polí-
cia Militar do Distrito Fede-
ral (PMDF) desmontou um 
bloqueio tático posicionado 
próximo ao Congresso Na-
cional, no último dia 8, que 
servia para impedir a inva-
são dos golpistas aos demais 
prédios públicos localizados 
na Praça dos Três Poderes. 
As imagens acessadas pelo 
Estadão mostram que o re-
cuo dos agentes da PM fa-
cilitou o acesso dos extre-
mistas ao edifício-sede da 
Suprema Corte.

O bloqueio foi montado 
a 500 metros do STF e era 
composto por seis viaturas 
da Tropa de Choque, um 
ônibus, um blindado mo-
delo centurion (caminhão 
com jato de água para con-
ter grandes multidões) e de-
zenas de agentes. Os vídeos 

mostram que nenhum dos 
policiais posicionados na 
barreira chegou a disparar 
armas não letais com o ob-
jetivo de dispersar a multi-
dão bolsonarista.

O cordão de isolamento 
foi posicionado no topo da 
rampa de acesso que faz a 
ligação entre o Congresso 
e o STF. Naquele momen-
to, os prédios da Câmara e 
do Senado já haviam sido 
tomados pelos golpistas, 
assim como o topo das es-
truturas onde ficam as cú-
pulas de cada Casa. Nos 30 
minutos em que o bloqueio 
aparece nas imagens fun-
cionando, nenhum bolso-
narista conseguiu furar a 
proteção policial.

As filmagens do circui-
to externo do STF mostram 
o momento em que um car-
ro comum da PM do Distri-
to Federal se aproxima do 
cordão de isolamento mon-
tado pela Tropa de Choque 
e um agente sai da viatura 
para falar com os policiais. 
Depois de uma rápida con-

versa, as viaturas do Cho-
que abandonam a posição, 
deixando para trás poucos 
agentes com a responsabi-
lidade de conter a multidão 
de extremistas.

Sem o poderio ostensi-
vo e a barreira física criada 
pelas viaturas, os bolsona-
ristas conseguiram romper 
com facilidade a barreira po-
licial e acessar a Praça dos 
Três Poderes rumo ao STF. 
O Centurion, que ainda es-
tava no local, não chegou a 
ser usado para dificultar a 
locomoção dos extremistas.

Para a equipe técnica do 
STF, os vídeos são fortes in-
dicações de que o ato da PM 
teria sido feito a partir de al-
guma orientação superior. O 
bloqueio próximo ao Con-
gresso exercia a função de 
contenção e protegia a Pra-
ça dos Três Poderes, onde es-
tão o Palácio do Planalto e o 
prédio do STF.

Às 15h25 do dia 8, os 
bolsonaristas já cercavam o 
prédio do STF. Agentes da 
PM chegaram a ajudar no 

cercamento da Corte, mas 
a Polícia Judicial precisou 
emprestar equipamentos 
de proteção aos policiais 
do DF, que não contavam 
com munições e roupas 
próprias para a contenção 
de crises envolvendo mul-
tidões.

Pouco mais de vinte 
minutos após a mobiliza-
ção da Tropa de Choque, a 
Polícia Judicial reconhece 
que o edifício-sede foi to-
mado. Às 15h44, o coman-
do da Corte ordenou que 
os agentes recuassem para 
impedir qualquer tentati-
va de acesso aos anexos, 
onde ficam os gabinetes 
dos ministros.

As imagens captadas 
pelo STF foram encaminha-
das à Polícia Federal (PF). A 
corporação coordena as di-
ligências do inquérito, sob 
relatoria do ministro Ale-
xandre de Moraes, que bus-
ca identificar os apoiadores 
do ex-presidente Jair Bolso-
naro (PL) envolvidos na ten-
tativa de golpe.

Tropa de Choque facilitou invasão ao STF
atos Golpistas

Weslley Galzo 

 Agência Estado

O ministro-chefe da Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU), Jorge Messias, afir-
mou ontem que o órgão pre-
para uma ação de dano mo-
ral coletivo que terá como 
alvo participantes dos atos 
golpistas de 8 de janeiro, 
quando prédios na Praça 
dos Três Poderes, em Bra-
sília, foram invadidos e de-
predados por bolsonaristas.

A AGU já atua em um 
processo que pediu o blo-
queio de R$ 18,5 milhões 
de bens dos golpistas sus-
peitos de participarem dos 
atos. Esse valor é baseado 
em uma estimativa, segun-
do Messias, e pode ser ele-
vado no decorrer das in-
vestigações. “Essas pessoas 
estão sujeitas na reparação 
do dano ao erário. O valor 
que nós apresentamos até 

então é uma estimativa de 
dano que foi confeccionado 
a partir da atuação de Três 
Poderes, mas não se esgota 
nos R$ 18,5 milhões. É mui-
to possível que o valor exce-
da”, disse.

“Para além da reestimati-
va que está sendo conduzida 
atualmente, ainda há o dano 
imaterial, o dano moral co-
letivo. Então, tudo isso está 
sendo estudado, construí-
do, para apresentar opor-
tunamente à Justiça Federal 
de Brasília, que tem condu-
zido com muita competência 
e atenção todos esses pro-
cessos”, afirmou a AGU, em 
café com jornalistas na ma-
nhã de ontem.

Questionado sobre a res-
ponsabilização de autorida-
des, como o ex-presidente 
Jair Bolsonaro e o ex-minis-
tro da Justiça Anderson Tor-
res, Messias assegurou que 
todos os agentes públicos e 

pessoas privadas que parti-
ciparam do evento, até mes-
mo intelectualmente, serão 
responsabilizados.

“Sobre a questão da res-
ponsabilização do ex-presi-
dente, vários agentes públi-
cos estão sendo investigados 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral. Então, todos os agen-
tes que, de alguma maneira, 
no curso das investigações, 
tiverem comprovadamen-
te participado do processo, 
terão a sua responsabiliza-
ção decidida. É uma questão 
processual, e a nossa atua-
ção é muito técnica nesse 
sentido”, afirmou Messias. 
“Aqui nós não perseguimos; 
nós não colocamos em rela-
ção às pessoas, mas aos fa-
tos”, acrescentou.

O Estadão perguntou ao 
ministro se espera que An-
derson Torres seja condena-
do. “Vamos esperar as inves-
tigações. Não tenho como 

adiantar. Ele está preso com 
base em uma cautelar. A in-
vestigação está em curso, ele 
vai ser ouvido. Mas aqui eu 
respeito o devido processo 
legal e o estado de direito. 
Vamos esperar”, ponderou.

AGU vai preparar ação por dano moral 
 Tácio Lorran 

Agência Estado

“Para além da 
reestimativa 
que está sendo 
conduzida 
atualmente, 
ainda há o dano 
imaterial, o dano 
moral coletivo

Jorge Messias

Vídeos captados pelas câmeras externas do STF mostram o momento em que a PM do Distrito Federal desmontou um bloqueio tático

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Presidente, que esteve ontem no Uruguai, quer também destravar ratificação de acordo entre o Mercosul e a União Europeia

Lula quer acordo de livre comércio
entre china e mercosul

Andreia Verdélio  
Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva disse ontem que 
“é possível” discutir a ado-
ção de um acordo de livre 
comércio entre a China e o 
Mercosul, bloco econômico 
que engloba Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, além 
de países associados.

Lula viajou ontem para 
Montevidéu, no Uruguai, 
onde se reuniu com o pre-
sidente do país, Luis Lacal-
le Pou. O objetivo da visita 
foi discutir o fortalecimento 
do Mercosul, diante das ne-
gociações avançadas entre 
Uruguai e China para o es-
tabelecimento de um acordo 
comercial independente en-
tre os dois países.

Para o presidente brasilei-
ro, antes é preciso destravar 
a ratificação do acordo entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia (UE). Aprovado em 2019, 
após 20 anos de negociações, 
esse acordo comercial pre-
cisa ser ratificado pelos par-
lamentos de todos os países 
dos dois blocos para entrar 
em vigor. No entanto, diver-
sos países europeus suspen-
deram a aprovação do acor-
do, o que exigirá negociações 
adicionais.

“Vamos intensificar as 
discussões com a União Eu-
ropeia e vamos firmar esse 
acordo para que a gente pos-
sa discutir apenas um pos-
sível acordo entre China e 
Mercosul e eu acho que é 
possível”, disse em declara-
ção à imprensa ao lado de La-
calle Pou.

“Apesar do Brasil ter na 
China o seu maior parceiro 
comercial e do Brasil ter um 
grande superávit com a Chi-
na, nós queremos sentar, en-
quanto Mercosul, e discutir 
esse acordo com nossos ami-
gos chineses”, completou.

Lula afirmou ainda que 
está de acordo com a visão 
de Lacalle Pou sobre a “ino-
vação e renovação” do Merco-
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Lula viajou 
ontem para 
Montevidéu, 
no Uruguai, 
onde se 
reuniu com 
o presidente 
do país, Luis 
Lacalle Pou

sul. Segundo ele, as ideias se-
rão tratadas, primeiramente, 
no nível técnico, depois mi-
nisterial e, então, entre os pre-
sidentes dos países que com-
põem o bloco.

“Os pleitos do presidente 
Lacalle Pou são mais que jus-
tos. Primeiro porque o papel 
de um presidente é defender 
os interesses do seu país, da 
sua economia e do seu povo. 
Segundo porque é justo que-
rer produzir mais e querer 
vender mais e por isso é im-
portante se abrir o quanto 
mais possível para o mundo 
dos negócios”, disse Lula, de-
fendendo que o todos os pa-
íses da região devem crescer 
juntos.

“Eu voltei a ser presidente 
não apenas para resolver os 
problemas do povo brasilei-
ro, eu voltei porque acredito 
no multilateralismo e quero 
fortalecer o Mercosul, a Una-
sul, a Celac e quero brigar por 
uma nova governança mun-
dial”, completou o presidente.

Para Lacalle Pou, o Merco-
sul precisa ser moderno, fle-
xível e aberto ao mundo. Se-
gundo ele, o Uruguai está em 
negociação com a China, mas 
não há impedimento em di-
vidir as informações com os 
demais países do bloco sul-a-
mericano. “Vamos criar uma 
equipe técnica entre Uruguai 
e Brasil e outros países inte-
ressados para avaliar o que 
queremos e precisamos no 
nosso relacionamento com a 
China”, disse.

Os projetos de infraestru-
tura para a integração de Bra-
sil e Uruguai também foram 
tema do encontro. Um dos 
pleitos do presidente Lacalle 
Pou é o apoio do Brasil para a 
internacionalização do aero-
porto da cidade de Rivera, que 
faz fronteira seca com Santana 
do Livramento, no Rio Grande 
do Sul. Lula afirmou que dis-
cutirá a questão prontamente 
com o ministro de Portos e Ae-
roportos, Márcio França.

O Uruguai também defen-
de a ampliação da ponte que 
liga as cidades de Jaguarão, 
no lado brasileiro, e Rio Bran-
co, no lado uruguaio. A cons-
trução de uma segunda ponte 
também estava em discussão 
com o governo do presidente 
Jair Bolsonaro.

Segundo Lula, as discus-
sões sobre essa obra come-
çaram ainda em seu primei-
ro mandato. “Pensei que essa 
ponte já estava pronta e hoje 

soube que nem começou. Que-
ro assumir de novo esse com-
promisso que vamos fazer 
essa ponte. Interessa ao Bra-
sil, ao Uruguai, ao povo dos 
dois países”, disse.

Por último, Lacalle Pou fa-
lou sobre a criação de uma hi-
drovia na Lagoa Mirim e na 
Lagoa dos Patos. Para isso, é 
preciso realizar a dragagem 
do canal no lado brasileiro. 
“O montante [de recursos] não 
será muito elevado, mas será 
importante para as duas na-
ções”, disse o uruguaio.

Antes do Uruguai, Lula es-
teve em Buenos Aires, na Ar-
gentina, onde se reuniu com 
o presidente do país, Alberto 
Fernándes, para retomar as 
relações entre os dois países, 
e participou da cúpula de lí-
deres da Comunidade de Es-
tados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac), além de 
outros compromissos e encon-
tros bilaterais com lideranças.

Projetos de infraestrutura 
entre Brasil e Uruguai

Foto: Vaticano News

O papa Francisco criti-
cou as leis que criminalizam 
a homossexualidade como 
“injustas”. Em entrevista à 
agência de notícias Associa-
ted Press, na última terça-fei-
ra, disse que Deus ama to-
dos os seus filhos como eles 
são e pediu aos bispos cató-
licos que apoiam leis contrá-
rias que recebam as pessoas 
LGBT+ na Igreja Católica. Se-
gundo o pontífice argentino, 
ser homossexual não é crime, 
mas é pecado. “Ser homosse-
xual não é crime”, disse Fran-
cisco, durante a entrevista.

O papa reconheceu ain-
da que os bispos católicos 
em algumas partes do mun-
do apoiam leis que criminali-
zam a homossexualidade ou 
discriminam a comunidade 
LGBTQ, chamando a homos-
sexualidade de “pecado”. No 
entanto, ele atribuiu essas 

atitudes a contextos cultu-
rais e disse que os bispos em 
particular também devem 
passar por um processo de 
mudança para reconhecer a 
dignidade de todos.

“O bispo também tem 
um processo de conversão”, 
disse ele, acrescentando que 
devem mostrar “ternura, por 
favor, ternura, como Deus 
tem com cada um de nós.”

Cerca de 67 países ou ju-
risdições em todo o mundo 
criminalizam relações con-
sensuais entre pessoas do 
mesmo sexo, e 11 deles po-
dem ou carregam a pena de 
morte, de acordo com o The 
Human Dignity Trust, que 
está trabalhando para aca-
bar com essas leis.

Especialistas apontam 
que mesmo quando as leis 
não são cumpridas, elas con-
tribuem para o assédio, es-
tigma e violência contra pes-
soas LGBT+.

Francisco disse ainda, 

Papa Francisco diz, em entrevista, que a 
homossexualidade não é crime, mas é pecado

pontífice da igreja católica

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, anunciou ontem 
o envio de 31 tanques M1 
Abrams, os principais do 
arsenal americano, para a 
Ucrânia, acabando com um 
impasse que já durava sema-
nas sobre o novo pacote de 
ajuda militar da Otan para 
o Leste Europeu. A concor-
dância de Biden em enviar 
os “pesos-pesados” ameri-
canos parece ter sido o ajus-
te necessário para também 
garantir a Kiev o envio de 
14 tanques Leopard 2, libe-
rados pela Alemanha ho-

ras antes, após uma grande 
resistência de Berlim. “Os 
tanques Abrams são os tan-
ques mais capazes do mun-
do. [Mas] Eles também são 
complexos de se operar e de 
se manter”, disse Biden du-
rante um pronunciamento 
à imprensa na Casa Branca, 
acrescentando que os EUA 
também enviarão para os 
parceiros em Kiev as peças 
e equipamentos necessários 
para colocar os tanques em 
funcionamento.

A expectativa da Ucrânia 
é de que os tanques ociden-
tais possam ser empregados 
imediatamente em combate, 
porém os tanques america-

nos não devem se juntar, ini-
cialmente, aos 14 Leopard 2 e 
aos 14 Challenger 2, do Rei-
no Unido - e às centenas de 
veículos blindados ameri-
canos prometidos na sema-
na passada pelos EUA e por 
outros aliados europeus. Se-
gundo o anúncio de Biden, 
isso pode demorar mais do 
que o esperado.

Quando a Ucrânia come-
çou a clamar por tanques 
para manter sua ofensiva 
contra as forças russas en-
trincheiradas no leste e no 
sul do país, Washington já 
havia alertado que o equi-
pamento não era o ideal para 
atender às necessidades de 

Kiev por seu enorme consu-
mo de combustível e alcance 
limitado - além da longa li-
nha logística e de manuten-
ção necessária.

“Os EUA e a Europa estão 
completamente unidos. Nes-
ta manhã, eu tive uma longa 
conversa com nossos aliados 
da Otan: o chanceler alemão, 
Scholz, o presidente francês, 
Macron, o primeiro-minis-
tro Sunak e a premiê italia-
na, Meloni”, afirmou Biden 
durante o anúncio. “A ex-
pectativa por parte da Rús-
sia é de que nós vamos nos 
separar (...) mas nós estamos 
completamente unidos”, afir-
mou Biden.

Estados Unidos anunciam o envio de 
31 tanques M1 Abrams para a Ucrânia

guerra contra a rússia

Agência Estado

durante a entrevista, que 
quando se trata de homos-
sexualidade, uma distinção 
deve ser feita entre crime e 
pecado. “Ser homossexual 
não é crime”, disse ele. “Não 
é crime. Sim, mas é pecado. 
Bem, primeiro vamos distin-
guir pecado de crime. Mas a 

falta de caridade para com o 
próximo também é pecado”, 
afirmou o pontífice.

A doutrina católica indi-
ca que, embora os homos-
sexuais devam ser tratados 
com respeito, os atos homos-
sexuais são “intrinsecamen-
te desordenados”. Francis-
co não mudou essa posição, 
embora tenha feito do alcan-
ce da comunidade LGBT+ 
uma das características de 
seu papado.

As Nações Unidas têm 
repetidamente pedido o 
abandono das leis que cri-
minalizam a homossexua-
lidade e afirmam que elas 
violam os direitos à privaci-
dade e à liberdade contra a 
discriminação, além de des-
cumprirem as obrigações 
desses países sob o direito 
internacional de proteger os 
direitos humanos de todos, 
independentemente de sua 
orientação sexual ou identi-
dade de gênero.

“Bem, primeiro 
vamos distinguir 
pecado de crime. 
Mas a falta de 
caridade para com 
o próximo também 
é pecado

Papa Francisco

Durante entrevista, o papa Francisco criticou as leis que criminalizam a homossexualidade como sendo “injustas”

Agência Estado
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Com investimento de R$ 100 milhões, local receberá navios com mais capacidade

Obra no Porto de Cabedelo 
avança e ampliará negócios

expansão

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A produção associada ao turismo é um recorte de 
vários segmentos da economia criativa que contribui 
para o entendimento da cultura, da tradição e dos 
valores locais, gerando experiências e vínculos com 
as pessoas e com os lugares visitados.

Destaco neste artigo o valor do artesanato em 
cada destino turístico, como uma semente que 
germina e se reproduz entre a tradição artesanal 
e a inovação de peças, gerando oportunidades 
de negócios criativos para as comunidades, que 
recebem os turistas.

Muito importante a visão de gestores públicos 
que valorizam o artesanato e investem no acesso 
a mercado ou em uma loja colaborativa, exclusiva 
para a comercialização desses produtos, enquanto 
elementos de agregação de valor e diferencial 
competitivo do território, juntamente com a 
gastronomia regional e as manifestações culturais.

Isso é possível e necessário em qualquer cidade, 
de grande ou pequeno porte, que prioriza a atividade 
turística e potencializa formas de gerar renda, 
através das compras realizadas pelos visitantes. 

Investir na participação de seus artesãos em 
feiras de artesanato, fora da sua cidade é uma 
oportunidade de trocar experiências e de se avaliar 
no cenário de comercialização, proporcionado 
ampliar a visão do mercado local, para outras 
necessidades do mercado global e contemporâneo. 
Outra ação fundamental que precisa compor 
os planos de governos municipais é investir na 
capacitação de artesãos, para a inovação da 
produção artesanal e adequação aos novos tempos 
e ao perfil dos consumidores.

A relação entre a tradição e a inovação, entre 
os artesãos e o profissional designer, possibilita 
os estímulos necessários para novas criações, 
com maior aceitação no mercado, mantendo 
a identidade territorial, mas também a sua 
originalidade.

Cabe ao processo de capacitação coordenado 
por um designer, inserir a cultura da criatividade 
na inovação de peças artesanais, que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável e a qualidade 
socioambiental.

A melhoria de produtos artesanais, funciona 
como uma estratégia para a gestão criativa e 
colaborativa entre designers, artesãos tradicionais 
e suas localidades, na busca de soluções que 
potencializem as suas identidades, no diálogo entre 
o design de peças e as tradições artesanais.

Sebrae-PB e governos tem viabilizado oficinas 
de design, para capacitar artesãos, visando 
manter a competitividade da produção artesanal 
dos territórios, sem perder a sua identidade, 
mas fortalecendo e diferenciando o design de 
produtos, além de renovar e dinamizar as tradições 
artesanais, de forma complementar.

Um outro passo será estreitar relacionamentos 
entre as comunidades de artesanato com 
decoradores, arquitetos, designers e estilistas, 
empresários da hotelaria e de restaurantes, 
fotógrafos e artistas plásticos, para a avaliação de 
produtos artesanais, criação de novas leituras sobre 
a cultura artesanal e a cocriação de novas peças de 
maior utilidade e adequação às necessidades do 
mercado consumidor.

A ampliação de conhecimentos em ambiente de 
trocas e ações cooperadas, possibilita aos artesãos 
a autonomia criativa e o desenvolvimento de 
habilidades para criar, inovar e gerar conexões com 
o mercado comprador. 

Partindo das ideias criativas, os produtos são 
transformados para atender ao mercado, que 
busca conteúdo cultural e impacto econômico 
e social. Dessa forma amplia-se a visão do 
produto para o turismo, a moda, a decoração e a 
gastronomia, gerando possibilidades de transformar 
a cultura tradicional em economia criativa, com a 
identificação de oportunidades e modelagem de 
novos negócios sustentáveis.

A modelagem é a capacidade de transformar as 
ideias em inovação e em mudança de mentalidade 
de comunidades tradicionais, sem perder a memória 
de saberes e de relações direta com a sua cultura. 
É fundamental manter o artesanato vivo, cheio 
de história da cultura tradicional, mas se ele não 
se faz necessário no espaço contemporâneo, em 
termos de uso e função, possivelmente ficará com 
um mercado limitado e com baixo valor agregado. 
Por isso, a capacitação em design de produto é um 
valioso instrumento para ampliar as possibilidades 
de novas formas, funções e usos, pela renovação de 
saberes e fazeres tradicionais.

Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

O Porto de Cabedelo, na 
Paraíba, celebrou 88 anos de 
fundação passando por uma 
fase de expansão única em 
sua história. Um dos desta-
ques desse crescimento é o 
aprofundamento do canal de 
navegação, atualmente com 
9,14 metros de profundida-
de e que passará a ter 11 me-
tros. Com um investimen-
to de quase R$ 100 milhões, 
a obra permitirá a vinda de 
navios com uma capacidade 
de carga de 55 mil toneladas, 
57% a mais do que os que es-
calam atualmente.

Os trabalhos foram con-
tratados em março do ano 
passado pelo Governo Esta-
dual e são executados pela 
DTA Engenharia. Com 60% 
de sua programação realiza-
da, a dragagem de ampliação 
deve ser concluída neste se-
mestre. Segundo a Compa-
nhia Docas da Paraíba, com 
as novas dimensões do aces-
so aquaviário, será possível 

a atração de novas cargas e 
operações para o complexo 
marítimo – entre elas a vinda 
de navios de cruzeiros, já em 
negociação com a operado-
ra MSC Cruzeiros, uma das 
principais em atuação no li-
toral brasileiro.

Outro destaque na atual 
fase de expansão do porto 
é a implantação de um por-
to seco, um terminal retro-
portuário alfandegado e, por-
tanto, autorizado pela Receita 
Federal a receber cargas de 
exportação para a realização 
de seu processo de despacho 
e as de importação quando 
ainda estiverem em trânsi-
to aduaneiro (portanto, antes 
de sua liberação aduaneira). 
A instalação da unidade está 
sendo negociada pelo Go-
verno do Estado e a empre-
sa Agesbec e deve ocorrer na 
cidade de Caaporã, no litoral 
sul da Paraíba, a 60 quilôme-
tros de Cabedelo, gerando 224 
empregos diretos e um inves-

timento de R$ 20 milhões. Um 
protocolo de intenções entre a 
autoridade estadual e a com-
panhia foi assinado no últi-
mo dia 16.

Segundo a Companhia 
Docas da Paraíba, a nova uni-
dade vai melhorar a logística 
do porto, evitando conges-
tionamentos nos seus aces-
sos e aumento a sua compe-
titividade.

Complexo portuário
Com 602 metros de cais, o 

Porto de Cabedelo está loca-
lizado na margem do estuá-
rio do Rio Paraíba do Norte, 
no noroeste da cidade de Ca-
bedelo, na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, na Paraí-
ba. Sua área de influência se 
estende além do estado, en-
globando Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

O complexo conta com si-
los com capacidade de arma-
zenagem para 35 mil tonela-
das, 14 mil metros quadrados 

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -1,22%

R$ 5,080
+1,15%

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

-0,96%

R$ 5,544

Libra  Esterlina

-0,70%

R$ 6,296

Ibovespa

114.329 pts

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%

A ideia de ter um com-
plexo portuário na enseada 
de Cabedelo, a pouco mais 
de 10 quilômetros ao norte 
do centro da capital do es-
tado, João Pessoa, tem início 
no Segundo Império (1840-
1889), quando se passou a 
planejar o empreendimen-
to. Mas foi em 21 de abril de 
1893, nos primeiros anos da 
República, quando o projeto 
começou a se tornar realida-
de. Nessa data, fundeou em 
Cabedelo o vapor norueguês 
Forden Kjold, trazendo mate-
rial para a dragagem, inicia-
da no ano seguinte.

O projeto para a constru-
ção do cais, que a princípio 
teria 400 metros, foi aprova-

História do terminal começou há 130 anos
do em 9 de julho de 1905, com 
o Decreto no 7.022/05. E três 
anos depois, em agosto de 
1908, os primeiros trabalhos 
ocorreram. O primeiro tre-
cho da nova infraestrutura, 
com 175 metros, foi testado 
em julho de 1911, com a atra-
cação do vapor Pirineos. Essa 
operação mostrou falhas na 
obra, o que levou à suspensão 
dos serviços. Apenas em 1917, 
foram concluídos definitiva-
mente os primeiros 178 me-
tros de cais e um armazém.

Os trabalhos voltaram a 
ser paralisados nos anos se-
guintes, sendo retomados 
apenas em 1931, a partir de 
pressão do Governo da Paraí-
ba no Governo Federal, para 

que viabilizasse, em Cabede-
lo, a infraestrutura portuária 
necessária para as exporta-
ções do algodão produzido 
no estado. Foram necessários 
quase quatro anos de obras 
para que o porto pudesse ser 
inaugurado em 23 de janeiro 
de 1935, sendo administrado 
pela Paraíba.

A gestão se manteve es-
tadual até 1978, quando foi 
transferida para a estatal fe-
deral Portobras. Em 1990, 
passou para a Companhia 
Docas do Rio Grande do 
Norte, outra empresa da 
União. Apenas em 1998 vol-
tou para o estado, ficando a 
cargo da Companhia Docas 
da Paraíba.

Origem
Projeto para a 

construção do cais, que 
a princípio teria 400 

metros, foi aprovado em 
9 de julho de 1905 e, três 
anos depois, em agosto 
de 1908, os primeiros 

trabalhos no local 
foram iniciados

n 

Com 60% 
de sua 
programação 
realizada, a 
dragagem de 
ampliação 
deve ser 
concluída 
ainda neste 
semestre

de armazéns cobertos (para 
carga geral e granéis sólidos) 
e 18 mil metros quadrados de 
pátios (contêineres e carga de 
projeto) e pátios de tancagem 
(granéis líquidos). Seu aces-
so ferroviário o liga a toda 
a Região Nordeste, mas está 
desativado, enquanto o ro-
doviário, a BR-230, é integra-
da à BR-101 e, assim, à toda a 
malha nacional. Conta ainda 
com uma rede de dutos.

Com 602 metros de cais, o porto está localizado na margem do estuário do Rio Paraíba do Norte, na Região Metropolitana de JP

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

C
om

pa
nh

ia
 D

oc
as



Estimativa da CNC está 26,9% acima do registrado em 2022, e é associada à receita de negócios como bares e hotéis

Carnaval deve movimentar R$ 8 bi
turismo 

Vinicius Neder 

Agência Estado
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Com a pandemia de Co-
vid-19 para trás, o feriadão 
do Carnaval, uma das prin-
cipais datas para o turismo 
nacional, deverá movimen-
tar R$ 8,18 bilhões neste ano, 
conforme estimativa da Divi-
são de Economia e Inovação 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Se confirma-
da a projeção, a receita de ne-
gócios associados ao turismo, 
como bares, restaurantes e 
hotéis, será 26,9% acima da re-
gistrada em 2022, em valores 
já atualizados pela inflação.

A forte alta, puxada pela 
normalização definitiva das 
atividades afetadas pelas res-
trições ao contato social im-
postas pela pandemia, será 

insuficiente para recuperar o 
nível de receitas ao registra-
do em 2020 - ficará 3,3% abai-
xo. Naquele ano, o Carnaval 
ocorreu dentro da normali-
dade, movimentando R$ 8,47 
bilhões, em valores de janei-
ro deste ano. A Covid-19 che-
garia ao país logo depois do 
feriadão.

“O Carnaval é considera-
do o ‘Natal do turismo’ brasi-
leiro. Nesse sentido, as ativi-
dades que o compõem foram 
severamente impactadas des-
de a decretação da crise sani-
tária em meados de março de 
2020 pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Para o 
principal evento do calendá-
rio turístico brasileiro, as me-
didas restritivas significaram 
o cancelamento do Carnaval 
em diversas regiões do país, 
nos dois últimos anos”, diz 

um trecho do relatório sobre 
o levantamento da CNC.

Por causa da pandemia, a 
receita dos negócios associa-
dos ao turismo tombou 43% 
no Carnaval de 2021, na com-
paração com 2020. Em 2022, 
com a vacinação já avançada, 
houve uma recuperação, mas 
os R$ R$ 6,45 bilhões movi-
mentados ainda estavam 24% 
abaixo dos valores movimen-
tados em 2020.

Segundo a CNC, o desta-
que será o segmento de ba-
res e restaurantes, com mo-
vimentação esperada de R$ 
3,63 bilhões. As empresas de 
transporte de passageiros de-
verão movimentar R$ 2,35 bi-
lhões, enquanto a receita dos 
serviços de hospedagem em 
hotéis e pousadas deverão 
movimentar R$ 890 milhões. 
“Juntos, estes três segmentos 

responderão por quase 84% 
de toda a receita gerada du-
rante o maior feriado do ca-
lendário nacional”, diz o re-
latório da CNC.

Com a recuperação, o estu-
do estima que os negócios as-
sociados ao turismo gerarão 
24,6 mil empregos temporá-
rios para o próximo Carnaval.

“Cozinheiros (4,40 mil), 
auxiliares de cozinha (3,45 
mil) e profissionais de lim-
peza (2,21 mil) devem ser as 
profissões mais demandadas 
neste ano”, diz o relatório da 
entidade.

Ainda assim, o número fi-
cará aquém do Carnaval de 
2020, quando foram gerados 
26,1 mil empregos temporá-
rios, e de 2019, com 24,7 mil 
vagas temporárias.

Apesar da superação da 
Covid-19, para o Carnaval 

deste ano, “o principal obstá-
culo ao restabelecimento das 
receitas ao nível pré-pande-
mia deriva das condições eco-
nômicas menos favoráveis, 
tais como significativos rea-
justes de preços, juros e com-
prometimento da renda mais 
elevados”, diz a CNC.

Conforme o relatório do 
estudo, a inflação dos servi-
ços associados ao turismo foi 
maior do que a média. Con-
forme os dados do IPCA, o 
índice oficial de preços cal-
culado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), em 2022, o preço 
das passagens aéreas saltou 
23,53%. A hospedagem ficou 
18,21% mais cara, enquanto o 
aumento médio dos pacotes 
turísticos ficou em 17,16%. No 
agregado, o IPCA subiu 5,79% 
no ano passado.

Endividamento
Outra restrição à deman-

da pelo turismo é a elevação 
generalizada dos juros, na 
esteira do aperto monetá-
rio levado a cabo pelo Banco 
Central (BC). O relatório da 
CNC lembra que, frequen-
temente, as viagens a lazer 
são pagas com crédito, em 
parcelas.

“A taxa média de juros dos 
empréstimos e financiamen-
tos livremente obtidos por 
pessoas físicas atingiu 59,0% 
ao ano - maior patamar des-
de agosto de 2017 (62,3% a.a.). 
Esse fenômeno, aliado ao 
grau de endividamento his-
toricamente elevado dos con-
sumidores nos últimos me-
ses, certamente se configura 
como um empecilho à expan-
são de gastos com lazer”, diz 
o relatório da CNC.

Neste ano, órgão deverá comprovar a situação de aproximadamente 17 milhões de benefícios

Procedimento essencial 
que garante o pagamento de 
aposentadorias e pensões, a 
prova de vida deixará de ser 
feita pelo segurado. De ago-
ra em diante, caberá ao Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) fazer a compro-
vação por meio de cruzamen-
to de dados.

A determinação consta de 
portaria assinada na terça-fei-
ra (24) pelo ministro da Previ-
dência, Carlos Lupi, durante 
evento que comemorou os 100 
anos da Previdência Social.

Com a medida, o INSS terá 
dez meses, a partir da data de 

aniversário do beneficiário, 
para comprovar que o titular 
está vivo. Se o órgão não conse-
guir fazer a comprovação nes-
se período, o segurado ganha-
rá mais dois meses para provar 
que está vivo. Nesse caso, o be-
neficiário será notificado pelo 
aplicativo Meu INSS, por tele-
fone pela Central 135 e pelos 
bancos para identificar-se e in-
formar o governo.

Segundo o ministro, o novo 
sistema é mais justo com os se-
gurados porque evita o sacri-
fício de idosos com dificulda-
des físicas. “Por que o cidadão 
tem que provar que está vivo, 
e não o INSS? Muitos não têm 
condições físicas ou quem os 

leve a um posto ou banco para 
provar a sua vida”, questionou.

Apesar de deixar de ser 
obrigatória para o beneficiá-
rio, a não ser após o cruzamen-
to de dados não revelar nada, a 
prova de vida pode continuar 
a ser feita pelo segurado. Bas-
ta ele seguir os procedimentos 
tradicionais, indo a uma agên-
cia bancária ou se manifestan-
do no aplicativo Meu INSS.

O Ministério da Previdên-
cia divulgou estatísticas sobre 
a prova de vida. Neste ano, o 
órgão deverá comprovar a si-
tuação de cerca de 17 milhões 
de benefícios, entre aposenta-
dorias, pensão por morte e be-
nefícios por incapacidade.

Prova de vida do INSS passa a ser responsabilidade do órgão
processo automático
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A Americanas entregou a 
lista de credores de seu proces-
so de recuperação judicial on-
tem. A varejista informou um 
montante de R$ 41,056 bilhões 
em dívidas com os credores de 
classe III, que representam as 
dívidas com terceiros, e que 
somam 6.438 partes. A lista 
toda conta com 7 967 nomes. 
Os maiores credores da com-
panhia são os bancos, com os 
mais altos saldos.

O maior credor da com-
panhia é o Deustche Bank, 
com um saldo de US$ 1 bilhão, 
equivalente a R$ 5,2 bilhões. O 
banco alemão, porém, infor-
mou que não tem exposição 
direta de crédito à varejista 
brasileira - de acordo com uma 
fonte, o Deutsche atua como 
agente fiduciário (trustee) de 
dois títulos de dívida (bonds) 
que a Americanas emitiu no 
exterior no segundo semestre

Logo depois vem o Brades-
co, com R$ 4,8 bilhões a rece-
ber da companhia. Com o San-
tander, os débitos ultrapassam 
os R$ 3,6 bilhões Já o BTG Pac-
tual é credor de R$ 3,5 bilhões, 
e o BV, de R$ 3,3 bilhões.

Em nota, o BV informou 
que os valores que a Ame-
ricanas disse dever a ele es-
tão inflados, e que vai reite-
rar a informação à varejista. 
Segundo o BV, no último dia 
11, quando a Americanas in-
formou um rombo contábil 
de R$ 20 bilhões, a exposição 
do BV era de cerca de R$ 206 
milhões.

A companhia deve ain-
da R$ 2,9 bilhões ao Itaú Uni-
banco, R$ 1,3 bilhão ao Ban-
co do Brasil, R$ 509 milhões 
ao Daycoval e R$ 501 milhões 
à Caixa Econômica Federal.

O débito da Americanas 
com o Banco ABC Brasil é 
de R$ 415,6 milhões, e com 
o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) é de R$ 276 mi-
lhões, de acordo com a lista. 
Outro banco credor é o Ban-
co da Amazônia, com R$ 103 
milhões a receber.

Entende-se que a lista 
apresentada ainda não deve 
ser definitiva. Como a empre-
sa não estava preparada para 
uma Recuperação Judicial, 
ainda há informações sendo 
levantadas.  

Crise na empresa
A crise nas Americanas se 

tornou pública depois que o 

ex-CEO Sergio Rial - que esta-
va no cargo havia pouco me-
nos de 10 dias no cargo - divul-
gou que foram identificadas 
“inconsistências” nos balan-
ços dos últimos anos. A Ame-
ricanas tem uma dívida decla-
rada de R$ 43 bilhões.

A lista de credores apresen-
ta, além de bancos e institui-
ções financeiras, fornecedores 
de serviços e produtos. Den-
tre os destaques dessa catego-
ria está a Samsung, com R$ 1,2 
bilhões devidos pela Ameri-
canas. Mas outras gigantes de 
tecnologia estão na lista com 
montantes menores.

Para o Google, a varejis-
ta deve R$ 94 milhões, para a 
Apple, são R$ 98,6 milhões e 
para o Facebook, R$ 11,4 mi-
lhões. Com fabricantes de cho-
colates, a dívida também é alta. 
São R$ 259 milhões em dívi-
das com a Nestlé e R$ 14,8 mi-
lhões com Ferrero Rocher. Para 
a Ambev deve R$ 4 milhões.

No domingo, Lemann, Si-
cupira e Telles emitiram uma 
nota pública em que se posicio-
naram pela primeira vez des-
de o começo da crise. Um tre-
cho em particular incomodou 
os bancos: o que sugere que 
as instituições não teriam se 
atentando ao rombo contábil, 
ou seja, teriam parte da culpa.

Americanas entrega lista de credores; 
Deutsche e Bradesco são os maiores

recuperação judicial

Num dia de euforia no 
mercado internacional, o dó-
lar fechou abaixo de R$ 5,10 e 
caiu para o menor valor em 
quase três meses. A bolsa de 
valores superou os 114 mil 
pontos e atingiu o patamar 
mais alto desde o início de 
novembro. O dólar comer-
cial encerrou ontem vendi-
do a R$ 5,08, com queda de 
R$ 0,062 (-1,22%). A cotação 

abriu próxima da estabili-
dade, mas despencou após a 
abertura do mercado norte-a-
mericano. Na mínima do dia, 
hegou a R$ 5,07.

A moeda norte-america-
na está no menor valor desde 
4 de novembro, quando esta-
va em R$ 5,05. A divisa acu-
mula queda de 2,46% apenas 
nesta semana. Em 2023, o re-
cuo chega a 3,79%. No merca-
do de ações, o dia também foi 
marcado pela euforia. O ín-

dice Ibovespa, da B3, fechou 
aos 114.270 pontos, com alta 
de 1,1%. O indicador está no 
nível mais alto desde 8 de no-
vembro, quando refletia os 
resultados da eleição.

Ontem o pregão foi in-
fluenciado pelo alívio no ce-
nário externo, com investi-
dores transferindo recursos 
para países emergentes, 
como o Brasil, com a perspec-
tiva de que o Federal Reserve 
desacelere as altas de juros.

Dólar cai para R$ 5,08 e atinge 
menor nível desde novembro

dia de euforia

Matheus Piovesana,  
Altamiro Silva Junior e  
Talita Nascimento 

Agência Estado

Wellton Máximo 

Agência Brasil

Alvo de críticas por cau-
sa dos juros baixos, do sigilo 
e dos critérios de seleção de 
projetos, os empréstimos do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) para emprei-
teiras brasileiras levaram a 
dúvidas sobre o sistema de 
financiamento às exporta-
ções, mas a política pública 

é essencial para o comércio 
exterior, dizem especialistas.

“Para alguns tipos de 
manufaturados, primeiro 
se vende o financiamento, 
depois o produto”, afirmou o 
presidente da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), José Augusto Castro.

No dia 24, o BNDES ne-
gou que haja demanda para 
financiar “serviços de in-
fraestrutura” no exterior, 
um dia depois de o presi-

dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) defender o finan-
ciamento, pelo Brasil, da 
construção de um gasodu-
to no campo de Vaca Muer-
ta, na Argentina. Presença 
constante nos escândalos de 
corrupção envolvendo em-
preiteiras e o governo, o fi-
nanciamento às obras no ex-
terior em países da América 
Latina e da África foi extinto 
a partir do governo Michel 
Temer (MDB).

Empréstimos usando recursos do 
BNDES acende alerta do mercado

financiamento 

Vinícius Neder 

Agência Estado

Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2023     19EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Investigação sobre genocídio atende a determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino

PF abre inquérito para apurar crimes
tragédia yanomami

Lavínia Kaucz 

Agência Estado

A Polícia Federal (PF) ins-
taurou inquérito, por deter-
minação do ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, Flávio 
Dino, para apurar os respon-
sáveis pela crise humanitária 
na Terra Indígena Yanomami. 
Serão investigados crimes de 
genocídio, omissão de socor-
ro, crimes ambientais e pecu-
lato. A investigação tramitará 
em Roraima, sob sigilo.

Dino disse ver “fortes in-
dícios” de genocídio por par-
te da gestão do ex-presidente 
Jair Bolsonaro. 

O ministro disse que “as-
sassinar crianças é forma ób-
via de levar a um extermínio 
de um povo”. De acordo com 
a pasta, mais de 500 crianças 
indígenas morreram por cau-
sas evitáveis nos últimos qua-
tro anos na região.

O ministro também apon-
tou para indícios de corrup-
ção e disse que “milhões de 
reais foram alocados” a aten-
dimento aos indígenas, “mas 
não encontraram eficácia”. 
Outro eixo de ação do minis-
tério, de acordo com o Dino, 
será a “desintrusão” de terras 
invadidas por garimpo ilegal.

Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde de-

clarou estado de emergência 
de saúde pública no Territó-
rio yanomami, a maior reser-
va indígena do país, após re-
latos de crianças morrendo 
de desnutrição e outras doen-
ças levadas pelo garimpo ile-
gal de ouro.

Lula visitou no sábado 
(14) a Casa de Saúde Indíge-
na Yanomami, em Boa Vis-
ta, e prometeu que o governo 
vai “civilizar” o tratamento 
aos povos indígenas, além de 
acabar com o garimpo ilegal.

O Território Yanomami é 
invadido por garimpeiros ile-
gais há décadas, mas as incur-
sões se multiplicaram depois 
que Bolsonaro assumiu o car-
go, em 2018, prometendo per-
mitir a mineração em terras 
indígenas anteriormente pro-
tegidas e se oferecendo para 
legalizar o garimpo.

“Há indícios muito for-
tes de negativa de assistên-
cia nutricional e de saúde des-
sas populações indígenas. Há 
evidência de que houve inten-
ção”, completou Dino.

O governo revelou que 99 
crianças yanomami menores 
de cinco anos morreram no 

ano passado na maior reserva 
indígena do Brasil por desnu-
trição, pneumonia e malária, 
entre outras causas.

Em uma visita na semana 
passada, as autoridades desco-
briram diversos casos de meno-
res com desnutrição grave, ma-
lária, infecções respiratórias e 
outras complicações.

Investigações
A investigação, que apon-

ta ações e omissões de servido-
res públicos e ex-funcionários 
da Saúde em terras yanoma-
mi, também abrangerá supos-
tos crimes ambientais e desvio 
de recursos públicos.

Lula, que iniciou seu tercei-
ro mandato na Presidência em 
1º de janeiro, descreveu um ce-
nário “desumano” após uma vi-
sita a Roraima no sábado.

Entre os estados de Roraima 
e Amazonas estende-se a Terra 
Indígena Yanomami, de 96 mil 
km², onde vivem cerca de 30.400 
indígenas.

Garimpeiros
A violência cresceu na re-

gião, palco constante de con-
frontos entre garimpeiros e 
indígenas, que denunciam a 
crescente contaminação e de-
predação do território nos últi-
mos anos.

Associações e indígenas 
apontam como responsável Jair 
Bolsonaro, que defendeu o ga-
rimpo e a exploração agrícola 
em terras indígenas e questio-
nou o alcance das terras prote-
gidas no Brasil.

O governo recém-empos-
sado decidiu, entretanto, dis-
pensar 43 militares nomeados 
para a Funai durante o gover-
no Bolsonaro.

As dispensas alcançam mi-
litares que haviam sido nomea-
dos por Marcelo Xavier, um de-
legado da Polícia Federal que 
presidiu a Funai entre julho de 
2019 e dezembro de 2022.

As dispensas, publicadas 

na segunda-feira em uma edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União, foram comemoradas por 
Sônia Guajajara, titular do re-
cém-criado Ministério dos Po-
vos Indígenas.

Os funcionários tinham 
“uma orientação totalmente 
contrária” à proteção dos di-
reitos indígenas, acusou Gua-
jajara.

Durante a gestão de Xavier, 
indicado por Bolsonaro, a Fu-
nai tomou medidas que “atra-
saram a demarcação de terras” 
e levaram “instabilidade” aos 
povos indígenas, informou, 
em nota, a pasta chefiada por 
Guajajara.

Entre os estados de Roraima e Amazonas estende-se a Terra Yanomami, de 96 mil km², onde vivem, atualmente, cerca de 30.400 indígenas, segundo o governo
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Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Indigenista e missioná-
rio do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), o padre 
Corrado Dalmonego está em 
missão com a população Ya-
nomami, na Amazônia, há 15 
anos. As cenas que chocaram 
o Brasil nos últimos dias, se-
gundo ele, não são fruto de 
um processo recente, mas de 
abandono que se estende por 
anos. Ele avalia que o garim-
po ilegal está no cerne das 
mazelas vividas pelos indí-
genas - e nele vê diversas das 
causas da alta da desnutrição.

O trabalho do Cimi, vin-
culado à Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), se divide em duas 
frentes, conforme explica o 
padre. Uma de assessoria ju-
rídica junto aos movimentos 
indígenas e outra de traba-
lho de base nas comunidades. 
Até 2021, esteve em campo 
com os povos e, agora, acom-
panha e integra um grupo 
com pesquisadores yanoma-
mi em Boa Vista, que estuda, 
sob uma visão étnica, os im-
pactos do garimpo.

Na semana passada, o Go-
verno Federal declarou emer-
gência em saúde na terra in-
dígena, diante de problemas 
de acesso a serviços de saúde 
e aumento dos casos de fome 

e malária. Especialistas di-
zem que o enfraquecimento 
dos órgãos federais de apoio 
aos indígenas na gestão Jair 
Bolsonaro (PL) agravaram a 
crise. “Estamos vivencian-
do nos últimos quatro, cin-
co anos, uma situação que 10 
anos atrás era inimaginável”, 
diz Dalmonego.

Como você descreve-
ria esses povos que estão na 
maior terra indígena do país?

Um povo que conserva 
sua língua, suas tradições, 
cultos, espiritualidade, de for-
ma particular entre os po-
vos indígenas no Brasil. Sobre 
essa situação que está sendo 
fortemente visibilizada, sabe-
mos que é consequência não 
de algo recente, mas de uma 
situação de abandono, não 
apenas omissão, mas de ações 
culposas, dolosas que foram 
frequentemente denuncia-
das e apresentadas a todas as 
instâncias: os três poderes do 
Estado brasileiro, e também 
internacionais, a Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos, a Corte Interame-
ricana de Genebra...

É uma situação que há 
anos está sendo denunciada, 
mas que hoje, provavelmen-
te com a mudança do gover-
no e a atenção que está sendo 
dada, encheu manchetes. É 
um genocídio que está ocor-
rendo há anos, com culpas 

além de omissões. Trabalho 
com eles há 15 anos e posso 
dizer, partilhando com ou-
tros amigos e parceiros do 
povo yanomami: estamos vi-
venciando nos últimos qua-
tro, cinco anos, uma situação 
que 10 anos atrás era inima-
ginável.

Por que inimaginável?
A gente assiste à invasão 

do território yanomami por 
cerca de 20 mil garimpeiros 
espalhados no território, que 
é habitado por 28 mil habi-
tantes. 

Esta invasão ilegal do ga-
rimpo traz consequências de-
vastadoras, não apenas no 
ambiente - como desflores-
tamento, assoreamento dos 
rios, contaminação dos rios 
por mercúrio -, mas acarre-
ta consequências desastro-
sas para as comunidades que 
são obrigadas, em seu terri-
tório, a viver com invasores 
que agem desenvolvendo ati-
vidades ilegais associadas a 
grupos criminosos, como in-
vestigações da polícia já evi-
denciaram agora, por exem-
plo, estavam circulando as 
informações sobre a desnu-
trição da população, a fome 
que se difundiu no território. 
Por quê? 

O primeiro fator certa-
mente é a invasão do terri-
tório por essa atividade ile-
gal de exploração minerária. 

Indígenas: “A floresta está morrendo”
Leon Ferrari 

Agência Estado

O preconceito, a falta de po-
líticas públicas, a falta de res-
peito aos direitos, e a violên-
cia contra a população trans 
ainda são motivos de grande 
preocupação. Esses assuntos e 
outros que causam inquietação 
foram debatidos ontem, no pri-
meiro dia 3ª edição da Semana 
da Visibilidade Trans, que está 
sendo realizada no Cine Teatro 
São José em Campina Grande. 

O evento, que conta com o 
apoio do Governo do Estado e 
a Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Humana, 
segue até amanhã.

A coordenadora do Centro 
Estadual de Referência LGB-
TQIAP+ de Campina Grande, 
Laura Brasil lembrou que o país 
ainda tenta não enxergar as 
pessoas que fazem parte desse 
universo. “Indicadores do mo-
vimento mostram que 0,2% da 
população trans no Brasil tem 
acesso à universidade, mais de 
30% evade da escola. Isso mos-
tra que ainda estamos enga-
tinhando, mesmo sendo pio-
neiros, porém temos um longo 
processo de regaste de pessoas. 

Isso justifica a importância 
desse evento, a necessidade de 

todos estarem debatendo aqui 
por onde devemos caminhar, e 
o que precisamos mudar para 
sermos vistos como uma parte 
integrante a sociedade”, con-
siderou.

Apesar dos desafios, Lau-
ra lembrou que o movimen-
to conseguiu avançar e vem se 
firmando em setores estratégi-
cos. “Há 10 anos quem imagi-
nava termos hoje travestis ges-
toras, homens trans em lugares 
de destaque nas politicas afir-
mativas da secretaria de um 
governo de Estado, de termos 
deputados trans no Congres-
so, de termos um governador 
progressista pensando e im-
plantando políticas públicas li-

gadas à causa. Isso mostra que 
não podemos parar de lutar em 
nenhum momento”.

A secretária Executiva de 
Estado da Mulher e Diversi-
dade Humana Cristiana Al-
meida participou da abertu-
ra lembrando que essa pauta 
é prioridade para a pasta que 
ela integra e que o governador 
João Azevêdo tem dado aten-
ção aos apelos do movimento, 
indo de encontro à descons-
trução vivenciada no país nos 
últimos quatro anos.  “O Go-
verno da Paraíba, mesmo com 
todo retrocesso a nível nacio-
nal nesse período que se en-
cerrou em dezembro, avan-
çou com relação às políticas. 
Implementamos e interioriza-
mos o Ambulatório de Saúde 
Integral para Travestis e Tran-
sexuais da Paraíba, em parce-
ria com a Secretaria de Saúde, 
também houve a efetivação 
dos Centros de Referência em 
João Pessoa e Campina Gran-
de”, frisou, acrescentando que 
“precisamos avançar mais e le-
var politicas para o interior do 
Estado, Sertão, Alto Sertão, Ca-
riri, fazer acontecer nos quatro 
cantos da Paraíba, porque te-
mos essa população que care-
ce de serviços de direitos, cida-
dania, dignidade”.

Semana da Visibilidade Trans segue 
até amanhã em Campina Grande

no cine teatro são josé

Coordenadora Laura Brasil

Foto: Fabiana Veloso
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Com transmissões em vídeo, podcasts e 
investimentos em tecnologia e pessoal, a 
Tabajara se projeta cada vez mais à frente. 
Inovação que se vê de longe, na nova torre 
construída e, logo ali, na realização do concurso 
público da EPC, mas que sempre se fez presente 
no dinamismo do dial a toda hora e, hoje, na 
prpraticidade do streaming a qualquer hora. 

É presença. É conteúdo. Rádio Tabajara 86 anos: 
a soma de tudo, o som de todos!

TABAJARA
ATUAL



O Auto Esporte tem vivido dias de 
tormenta na disputa do Campeonato 
Paraibano, o clube ainda não conse-
guiu vencer, soma apenas um ponto 
em quatro partidas disputadas, segu-
ra a lanterna da competição e já tem 
ameaça do rebaixamento batendo à 
sua porta. No próximo compromis-
so, o alvirrubro terá no clássico “Bo-
tauto” a oportunidade de buscar a 
sua primeira vitória.

Atrelada a má fase na disputa do 
Certame Estadual, algo incomum 
chama a atenção da campanha do 
clube. A equipe comandada pelo trei-
nador Reginaldo Sousa tem encon-
trado no fator “acréscimos” um ver-
dadeiro motivo para se preocupar. 
Nas três derrotas, o clube do povo 
acabou sofrendo gols após o tempo 
normal dos noventa minutos, que 
custaram derrotas para Treze, CSP e 
Nacional de Patos, respectivamente, 
feito que tem incomodado o coman-
dante alvirrubro.

“O futebol é realmente uma cai-
xinha de surpresa, confesso que, 
mais de 25 anos de  carreira, jamais 
havia enfrentado uma situação se-
melhante. Tomamos gols em dois jo-
gos aos 48 minutos e em outra par-
tida aos 49 minutos. Temos equipes 
para está brigando pela zona de 
classificação, mas esses detalhes nos 

deixaram em situação desconfortá-
vel na classificação”, disse o treina-
dor Reginaldo Sousa.

Restando cinco jogos para o fim da 
primeira fase, o alvirrubro novamen-
te terá o desafio de lutar pela perma-
nência na competição. O time terá pela 
frente adversários como Sousa, Bota-
fogo, São Paulo Crystal, Serra Branca 
e Campinense para definir a sua si-
tuação na elite do futebol paraibano.

No próximo domingo (29), o clu-
be terá logo de cara o Botafogo pelo 
clássico Botauto, às 16h, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, em parti-
da válida pela sequência da 6a roda-

da do Certame Estadual. Apesar de 
segurar a lanterna, Reginaldo Sousa 
não descarta a possibilidade de o clu-
be ainda brigar por uma das quatro 
vagas para a fase semifinal. 

“Temos deixado muito a desejar, 
não conseguimos colocar em prática o 
que foi trabalhado na pré-temporada. 
No entanto, pegamos o mesmo Auto 
Esporte e conseguimos reverter uma 
situação quase irreversível, na tempo-
rada passada, e salvamos o time do 
rebaixamento. Não há nada perdido, 
vamos buscar a vitória no clássico em 
busca de ressurgir, para tentar a clas-
sificação à próxima fase” finalizou.
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Francisco Diá e Hélio Cabral comandam as equipes que ainda não conseguiram vencer no Campeonato Paraibano

Estreias de técnicos, hoje, no Amigão
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Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Queimadense e Botafogo fazem, 
hoje, às 20h30, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, a partida 
de encerramento da 5a rodada do 
Campeonato Paraibano, ambos 
em busca da primeira vitória. O 
confronto também vai marcar a 
estreia de dois novos treinadores 
no comando das equipes.

Na competição, o Botafogo vem 
de três empates consecutivos contra 
Sousa, Campinense e Treze, respec-

tivamente. Contra a Queimadense, 
o Belo se apega no bom retrospec-
to para acreditar na primeira vitó-
ria no Certame Estadual, pois ja-
mais perdeu quando jogou contra 
o Caracará. 

O histórico do confronto apon-
ta dois empates e quatro vitórias do 
Botafogo, em seis partidas disputa-
das. A sétima partida do duelo será 
marcada pela estreia de dois novos 
treinadores no comando das equi-
pes. Do lado do Botafogo é Francis-
co Diá que chega após 12 anos da 
primeira passagem pelo clube para 

“colocar ordem” na casa e quer dar o 
seu cartão de visitas com a primeira 
vitória do clube na competição, dois 
dias após ser anunciado como novo 
treinador.

“Nesse primeiro momento va-
mos começar com diálogo, buscan-
do conhecer as condições físicas, 
potencialidades e posicionamen-
tos táticos de cada atleta. Temos 
ciência de que enfrentaremos um 
adversário complicado, mas va-
mos criar situações para melhorar 
a situação. O primeiro passo é con-
quistar a vitória, para depois ir em 

busca da classificação e do título”, 
disse Francisco Diá.

A Queimadense é outra equipe 
que também ainda não conseguiu 
vencer no Estadual. O Carcará tem 
um retrospecto de uma derrota e dois 
empates, conquistou o último pon-
to com empate em 1 a 1 com o Ser-
ra Branca. Com dois pontos conquis-
tados ocupa a 8a posição, trocou de 
comando técnico com Hélio Cabral 
substituindo Cipriano Alexandre.

O novo comandante chega para 
completar a sua terceira passagem 
pelo clube, a primeira  aconteceu 

em 2010 e depois na última tempo-
rada, pela segunda divisão do Parai-
bano. Agora, o treinador de 55 anos 
tem a missão de alavancar a campa-
nha do clube, mas antes, terá de que-
brar a escrita de jamais ter vencido 
o Botafogo na história do Campeo-
nato Paraibano. 

Quem vai apitar o confronto na 
Rainha da Borborema é Diego Ro-
berto de Sousa Melo. Ele será auxi-
liado por Ruan Neres de Sousa Quei-
rós e Paccelli Thiago de Vasconcelos. 
A árbitra reserva será Ruthyanna 
Camila de Medeiros Silva.

O Athético-PR anunciou 
um pacotão de reforços do 
time feminino para esta tem-
porada. Entre as atletas do Fu-
racão está a paraibana Joyce,  
que joga no meio campo. Joyce 
tem passagens pelo Mixto-PB, 
Corinthians-SP, São Paulo-SP 
e Seleção Brasileira Sub-17.

A paraibana Joyce Andra-
de, após sair do Mixto, assi-
nou contrato com o Corin-
thianso. Na época, a  jogadora 
tinha 15 anos foi contratada 
para atuar no sub-17 de fute-
bol feminino do Timão. Ela 
tinha sido observada duran-
te uma seletiva realizada pela 

Federação Paulista de Fute-
bol, antes de chegar ao Co-
rinthians.

Do Corinthians, ela se 
transferiu para o São Paulo, 
onde assinou o seu primeiro 
contrato profissional na car-
reira e estendeu seu vínculo 
até o final de 2022.

Agora, Joyce vai defen-
der o Athetico Paranaense na 
temporada de 2023 com ca-
lendário cheio. O Athletico 
vai disputar a Supercopa, que 
começa no próximo dia 4, em 
jogo contra o Internacional, 
no Estádio Beira Rio. Ela tam-
bém vai jogar o Brasileirão.

O Botafogo, de 
técnico novo, 
enfrenta a 
Queimadense no 
complemento da 
quinta rodada 
do Campeonato 
Paraibano
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Paraibana assina contrato
com o Athletico do Paraná

Foto: Ismarfoto/Auto Esporte
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A paraibana Joyce já jogou no Corinthians e no São Paulo

derrotas

Gols nos acréscimos incomodam Auto

No José Cavalcanti, mais uma derrota do Auto nos acréscimos da partida

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2023 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEsportes

George, que joga com o capixaba André, e Vítor Felipe, com o paraense Renato, vão estrear, hoje, na competição

Paraibanos disputam torneio em Doha
vôlei de praia

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Começa, hoje, em Doha, 
no Catar, o Finals, competi-
ção que reúne as oito melho-
res duplas de vôlei de praia 
da última temporada.  Geor-
ge/André e Renato/Vítor Fe-
lipe,  que estão entre as cinco 
melhores duplas do Mundo 
segundo o ranking da Fede-
ração Internacional de Volei-
bol (FIVB), estão entre os com-
petidores. 

A dupla George-PB/An-
dré/ES abre o torneio enfren-
tando  os italianos Caram-
bula/Ranghieri e depois os 
poloneses Bryl/Losiak, já Re-
nato-PA/Vítor Felipe/PB irão 
jogar contra os holandeses 
Brouwer/Meeuwser. O pre-
parador físico Riceler Waske, 
que está em Doha com as du-
plas paraibanas, falou da ex-
pectativa. “Sempre ir para o 
lugar mais alto da competi-
ção, mas sabemos que é uma 
temporada muito longa e esse 
é apenas o primeiro torneio”. 
O entrevistado falou que as 
duplas intensificaram os trei-
nos, iniciados em 2 de janeiro, 
e reforçou a necessidade de se 
manterem focados. “Temos 
todo 2023 ainda e para a gen-
te é importante buscar a re-
gularidade ao longo de toda a 

n 

Três atletas 
paraibanos 
entre 16 e 19 
anos estão 
realizando 
um camp 
de treinamento 
em Saquarema, 
no Rio de janeiro

temporada que só encerra em 
dezembro. Os atletas que trei-
nam no CT Cangaço, na  orla 
do Cabo Branco em João Pes-
soa, representam também o 
Clube Campestre de Campi-
na Grande. 

Saquarema
Três atletas de vôlei de 

praia da Paraíba estão partici-

pando do camp de treinamen-
to organizado pela Confede-
ração Brasileira de Voleibol 
(CBV) no Centro de Treina-
mento de Saquarema, no Rio 
de Janeiro. Pelo menos 30 jo-
vens atletas de todo o Brasil 
estão reunidos desde o últi-
mo dia 20. Ao todo são 10 dias 
de preparação física, técni-
ca e psicológica já com foco 

nos Jogos Olímpicos de Paris 
2024 e no Campeonato Mun-
dial Sub-21, que acontece ain-
da este ano.

Felipe Gavazzi, de 16 anos, 
Eduardo Barbosa, de 17,  anos 
e Isac Adolfo, de 19 anos, estão 
entre as promessas paraiba-
nas da modalidade. Dos atle-
tas convocados, nove foram 
selecionados nas cinco penei-

ras de observação realizadas 
pela CBV em cidades de todo 
o Brasil, com a participação de 
mais de 200 jovens com me-
nos de 16 anos. O treinamento 
em Saquarema envolve tam-
bém desenvolvimento físico 
e técnico,  fisioterapia, avalia-
ção médica e fisiológica além 
do cuidado com a nutrição e a 
saúde mental. 

A previsão é de que a CBV 
realize este ano oito etapas de 
Circuitos Brasileiros de base, 
sendo duas sub-17, três sub-19 e 
três sub-21. As observações nos 
camps e nas competições de-
vem definir os representantes 
do Brasil  no Mundial Sub-21. 

As duas vagas para cada gê-
nero foram conquistadas nos 
Sul-Americanos de 2022.

O capixaba André e o paraibano George vêm se destacando nos circuitos internacionais e, hoje, estreiam em torneio
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O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) apresentou 
os concorrentes à categoria 
“Atleta da Galera” na última 
terça-feira, 24. O esportista 
eleito será homenageado no 
dia 9 de fevereiro, durante a 
11a edição do Prêmio Para-
límpicos, que será realizada 
no Tokio Marine Hall, na ca-
pital paulista. 

A votação no “Atleta da 
Galera” será aberta ao públi-
co e o CPB divulgará, em bre-
ve, o link para que as pessoas 
possam escolher o seu candi-
dato favorito. Neste ano, os 
concorrentes são: Carol San-
tiago (natação), Gabriel Araú-
jo (natação), Raíssa Machado 
(atletismo), Samuel Oliveira 
(natação) e Vinícius Rodri-
gues (atletismo). Esses cinco 
atletas foram indicados após 

uma eleição feita entre os co-
laboradores do CPB, o Con-
selho de Atletas do Comitê, 
jornalistas e patrocinadores 
(Loterias Caixa e Braskem). 
O vencedor receberá o tro-
féu na quarta-feira, 9, em ce-
rimônia que terá transmis-
são ao vivo do SporTV 3, a 
partir das 19h. 

Nesta mesma data, os 
ganhadores de outras dez 
categorias também serão 
anunciados: Aldo Miccolis, 
Personalidade Paralímpica, 
Prêmio Caixa, Memória Pa-
ralímpica, Melhor Técnico 
Individual, Melhor Técnico 
Coletivo, Prêmio Braskem, 
Atleta Revelação, Melhor 
Atleta Masculino e Melhor 
Atleta Feminino. Saiba mais 
sobre as categorias do Prê-
mio Paralímpicos. 

Já na terça-feira, 8, em live 
que será transmitida pelo Ins-
tagram e YouTube do CPB, 
também a partir das 19h, se-
rão entregues troféus para os 
atletas vencedores em cada 
uma destas 24 modalidades: 
atletismo, badminton, bas-
quete em CR, bocha, canoa-
gem, ciclismo, esgrima em 
CR, esportes de inverno, fu-
tebol de cegos, futebol de PC, 
goalball, halterofilismo, hi-
pismo, judô, natação, remo, 
rúgbi em CR, taekwondo, tê-
nis de mesa, tênis em CR, tiro 
com arco, tiro esportivo, tria-
tlo e vôlei sentado. 

A categoria “Atleta da Ga-
lera” é a única aberta para a 
votação popular. Os ganha-
dores das outras categorias 
foram eleitos por uma comis-
são interna do CPB.

Cinco paratletas concorrem ao 
prêmio de melhor do ano de 2022

paralímpicos

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Brasil estará numa 
final no Aberto da Austrá-
lia. Ontem, Luisa Stefani e 
Rafael Matos venceram os 
australianos Marc Pollmans 
e Olivia Gadecki por 2 sets 
a 1, com parciais de 4/6, 6/4 
e 11/9, em 1h35min de con-
fronto, e avançaram à deci-
são das duplas mistas.

Será a primeira final de 
Grand Slam dos dois tenis-
tas. Luisa já havia alcan-
çado uma semifinal nas 
duplas femininas, no US 
Open de 2021, quando so-
freu grave lesão e acabou 
afastada do circuito por um 
ano. Matos se destaca nas 
duplas nas competições de 
nível ATP, mas nunca tinha 
ido tão longe num torneio 
deste nível. 

Em 2022, o Brasil esteve 
numa das finais em Mel-
bourne com Beatriz Had-
dad Maia. Na ocasião, ela 
e a casaque Anna Danilina 
disputaram a decisão nas 
duplas femininas e ficaram 
com o vice-campeonato. 
Desta vez, Bia não conse-
guiu ir longe tanto em sim-
ples quanto nas duplas. Lui-
sa, por sua vez, apostava 
nas duplas femininas, mas 
não chegou a estrear por-
que sua parceira desistiu da 
competição.

As duplas mistas, por-
tanto, se tornaram o foco da 
medalhista olímpica, que 
vem fazendo grande retor-
no às quadras após a lesão 
de 2021. Ela voltou ao cir-
cuito em setembro do ano 
passado e já faturou qua-
tro títulos desde então. Na 

Brasileiros vão à final das duplas
mistas no Aberto da Austrália

stefani/rafael

Gabriel Araújo, da natação, é um dos paratletas indicados ao Prêmio Paralímpico

Foto: Miriam Jeske/CPB

Felipe Rosa Mendes 

Agência Estado
final, eles vão enfrentar a 
experiente dupla indiana 
formada por Sania Mirza 
e Rohan Bopanna. Luisa e 
Matos vão tentar um título 
inédito para o Brasil no tê-
nis. Até hoje, apenas uma 
dupla totalmente brasilei-
ra havia alcançado uma fi-
nal da chave mista. Foi com 
Cláudia Monteiro e Cássio 
Motta na edição de 1982 de 
Roland Garros. Eles foram 
vice-campeões.

Djokovic vai à semifinal
Com mais tranquilida-

de que o esperado, o sér-
vio Novak Djokovic derro-
tou o russo Andrey Rublev 
por 3 sets a 0, com parciais 
de 6/1, 6/2 e 6/4. O número 
cinco do mundo vai dispu-
tar uma semifinal do Aber-
to da Austrália pela décima 
vez. De quebra, alcançou o 

recorde de vitórias seguidas 
do americano Andre Agassi 
no torneio, com 26 triunfos.

Sem demonstrar dores 
e exibindo um forte ritmo, 
o tenista da Sérvia disputa-
rá uma vaga na final como 
grande favorito ao título. Ele 
busca em Melbourne seu 10o 
troféu deste Grand Slam, 
podendo igualar o recorde 
de Rafael Nadal, dono de 22 
títulos neste nível. Se a con-
quista vier, Djokovic ainda 
poderá alcançar o topo do 
ranking novamente.

Em seu caminho agora 
está o americano Tommy 
Paul, que fez uma inespera-
da partida de quartas de fi-
nal com o compatriota Ben 
Shelton e levou a melhor por 
7/6 (8/6), 6/3, 5/7 e 6/4. A 
outra semifinal terá o russo 
Karen Khachanov e o grego 
Stefanos Tsitsipas.

Luisa Stefani está na final das duplas mistas
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Curtas
Daniel Alves divide cela
com um outro brasileiro

Preso preventivamente desde a última sexta-
feira, Daniel Alves foi transferido na última 
segunda-feira do presídio Brians 1 para o Brians 
2, que fica ao lado, em Barcelona, para garantir 
a sua segurança e “convivência normal”, 
segundo a imprensa espanhola. Recluso 
em um módulo destinado para acusados de 
agressões sexuais, o lateral direito divide cela 
de seis metros quadrados com outro brasileiro, 
chamado Coutinho.

Segundo informações e fontes ouvidas pelo 
jornal espanhol El Periódico, o brasileiro terá um 
papel importante na convivência de Daniel Alves 
na Espanha. “O papel de companheiro de cela 
de Alves é muito importante, dada a contundente 
decisão da juíza e a extensa, documentada e 
detalhada investigação”, afirmam.

Tyson é alvo de processo
por suposto estupro em 90

Uma mulher entrou com uma ação acusando 
o ex-campeão de boxe Mike Tyson de estupro 
no início dos anos 90, depois que ela o 
conheceu em uma casa noturna na cidade de 
Albany, nos Estados Unidos. A mulher, que o 
está processando por US$ 5 milhões (cerca 
de R$ 25,6 milhões), disse que Mike Tyson a 
estuprou em uma limusine e que ela sofreu 
"danos físicos, psicológicos e emocionais" 
desde então. A declaração da mulher não diz 
a data do suposto abuso, mas afirma apenas 
que aconteceu no início dos anos 90 - mais 
ou menos na mesma época em que Desiree 
Washington disse que Tyson a estuprou em 
Indianápolis. Tyson foi condenado por esse 
caso em 10 de fevereiro de 1992 e cumpriu três 
anos de prisão.

Hamilton revela traumas
e racismo na infância

Em entrevista dada ao podcast “On Purpose”, na 
última segunda-feira, o sete vezes campeão mundial 
de Fórmula 1, Lewis Hamilton, revelou traumas 
que sofreu durante sua infância na escola, com 
insultos racistas e humilhações. Segundo o piloto 
da Mercedes, este período foi “o mais traumático” 
de sua vida, no qual recebeu diversos xingamentos 
e bananas foram jogadas em sua direção. “Eu já 
sofria bullying aos seis anos de idade. Naquela 
escola em particular, eu era uma das três crianças 
negras e muitas vezes sofria bullying de meninos 
mais velhos e fortes”, revela o piloto. “Golpes 
constantes, atiravam coisas em mim, como bananas, 
pessoas te chamando de mestiço, e não sabia onde 
era o meu lugar. Isso para mim foi difícil.” 

Maycon e Cantilo sofrem lesões e deixam o técnico Fernando Lázaro com poucas opções para o clássico de domingo

Corinthians pode ter mais desfalques
contra o são paulo

Agência Estado

Jogos de hoje
n BAIANO
19h15
Vitória x Doce Mel
21h30
Bahia de Feira x Barcelona

n CARIOCA
19h30
Botafogo x Madureira
21h10
Fluminense x Boavista 
Catarinense
16h30
Barra x Atlético
21h
Criciúma x Marcílio Dias
Joinville x Brusque

n GAÚCHO
19h
Ypiranga  x Novo Ham-
burgo
São José x Caxias
20h30
Aimoré x Esportivo

n PARAIBANO
20h30
Queimadense x Botafogo
Paranaense
20h
Londrina x Operário

n PERNAMBUCANO
18h30
Maguary x Petrolina
20h
Santa Cruz x Caruaru 
City

n PAULISTA
15h30
São Bento x Inter 
19h30
Mirassol x São Bernardo
21h30
São Paulo x Portuguesa

n POTIGUAR
20h
ABC x Potiguar 

O corintiano deixou a Neo 
Química Arena feliz da vida 
na última terça-feira após a 
virada diante do Guarani, 
por 2 a 1. O resultado posi-
tivo colocou a equipe na li-
derança do Grupo C, com 7 
pontos. Apesar da alegria 
do torcedor, a partida trouxe 
uma preocupação para o téc-
nico Fernando Lázaro. Ainda 
sem contar com Fausto Vera, 
o treinador viu dois volantes 
deixarem o jogo antes do fi-
nal por causa de lesões mus-
culares, o que pode compro-
meter a marcação no clássico 
diante do São Paulo, no do-
mingo, no Morumbi.

Vera se machucou ainda 
na estreia do Paulistão, dian-
te do Red Bull Bragantino, ao 
pisar em falso no gramado e 
sofrer um trauma no torno-
zelo direito. O argentino vem 
treinando, mas ainda acusa 
dores no local. A evolução 
na semana será vital para o 
técnico saber se poderá tê-lo 
ao lado de Du Queiroz. Caso 
contrário, pode apelar para 
uma dupla caseira com Roni 
e Du Queiroz.

Contra o Guarani, com 
somente 25 minutos, Maycon 
pediu substituição ao sentir 
dores na posterior da coxa 
esquerda. Como o jogo era 
em casa, Fernando Lázaro 
optou por Roni para deixar 
o time mais ofensivo. No se-
gundo tempo, o substituto 
natural do camisa 5, o colom-
biano Cantillo, também pre-
cisou ser substituído após 
pouco tempo no gramado. 
O jogador saiu com o mesmo 

problema, mas no posterior 
da coxa direita.

Desta vez quem teve de 
“quebrar o galho” foi o za-
gueiro Bruno Méndez, im-
provisado nos minutos finais. 
Como o Corinthians deve 
atuar mais na espera no clás-
sico, Fernando Lázaro gosta-
ria de contar com dois jogado-
res mais fortes na marcação e 
Vera deve correr contra o tem-
po para estar à disposição.

“Na verdade, ainda vai 
ter uma avaliação mais cla-
ra, tanto dos atletas que 
infelizmente deixaram o 
campo sentindo, mas apa-
rentemente não é nada mais 
preocupante, assim como 
o Fausto, que tem evoluído 
bem, feito treinamentos”, 
tenta manter o otimismo 
Fernando Lázaro. “Vamos 
aguardar.” Ele sabe, contu-

do, que lesões musculares 
demoram ao menos 10 dias 
para serem tratadas.

O técnico admite que 
perder jogadores em deter-
minado setor é preocupan-
te, e já faz até elogios para 
Roni, o possível parceiro 
de Du Queiroz caso o jogo 
fosse de imediato. “É uma 
posição que temos gran-
des atletas no nosso elen-
co. Claro que num momen-
to curto, perder um, dois, 
três de uma vez vai fazer 
falta, mas temos possibili-
dades”, disse. “Roni vem en-
trando bem em todos os jo-
gos, é um jogador de total 
confiança e entende bem as 
funções, tanto mais atrasa-
do (na marcação), como na 
frente. Desde a pré-tempo-
rada tem feito coisas posi-
tivas e ainda temos outras 

possibilidades que vamos 
trabalhar aguardando o an-
dar (da semana).”

Sobre o clássico, além dos 
desfalques, outra preocupa-
ção de Fernando Lázaro é 
com o rendimento longe da 
Neo Química Arena. O fute-
bol corintiano é pobre distan-
te de seu torcedor e o técni-
co promete dar uma resposta 
em campo em breve.

“A gente já tem buscado, 
conversado nesse sentido de 
melhorar. É natural nesse iní-
cio de temporada, até pelos 
ajustes, essas oscilações”, ex-
plicou. “Mas já temos discuti-
do, entendido que como equi-
pe, para buscar os objetivos, 
temos de dar um passo fora 
de casa, com equilíbrio maior, 
performance maior, como em 
casa. É um consenso e natural-
mente vamos buscar evoluir.”

O Corinthians de Fábio Santos e  Cássio conquistou uma grande vitória sobre o Guarani por 2 a 1

Quando tinha 10 anos, o 
ganês Abdul Kudus Zaka-
ria ganhou uma camisa do 
Palmeiras de seu irmão mais 
velho, Mohammed Rufai. À 
época, o garoto não fazia ideia 
que time era aquele. Anos de-
pois, a saudade do irmão, com 
quem nunca mais teve conta-
to justamente depois de uma 
viagem ao Brasil, ajudou a 
aflorar o amor pelo Palmeiras 
a ponto de ele fundar uma es-
pécie de filial do time paulista 
em Gana.

"Eu percebi que a camisa 
significava muito pra ele, en-
tão guardei comigo, no meu 
coração e comecei a usá-la", 
conta Zakaria ao Estadão. "E 
aí o amor pelo Palmeiras cres-
ceu muito mais."

Zakaria é o fundador do 
"Palmeiras Family" (Família 
Palmeiras), uma organiza-
ção que nasceu em janeiro 
de 2022 como um grupo de 
torcedores do Palmeiras em 
Gana e mais tarde se tornou 
um time amador. "Começou 
como uma torcida, mas de-
pois descobri que existem ta-
lentos reais dentro do grupo", 
explica. "É um grupo social 
formado por jovens talento-
sos, homens e mulheres, to-
dos torcedores da Sociedade 
Esportiva Palmeiras", define.

No começo, eram sete 
amigos. Hoje, são mil ganeses 
que enfrentam o fuso horário 
- três horas à frente em relação 
ao horário de Brasília - e toda 

sorte de dificuldades finan-
ceiras para assistir ao Palmei-
ras e espalhar a imagem do 
clube em sua terra natal.

"Ao longo do caminho três 
pessoas saíram e nos disse-
ram que era uma perda de 
tempo. Mas meus amigos ver-
dadeiros ficaram ao meu lado 
e me motivaram a ir adiante 
com a ideia", detalha ele. "Eu 
só consigo ver apenas par-
tidas importantes porque é 
muito caro assistir jogos do 
futebol brasileiro aqui em 
Gana", afirma. Eles também 
disputam campeonatos ama-
dores locais de futebol, sem-
pre trajando o uniforme do 
Palmeiras. Esses torneios não 
rendem dinheiro.

Zakaria, um mecânico 
eletricista de 27 anos, vive 
em Kumasi, cidade de 976 
mil habitantes situada 
na porção central do país 
africano. Quase seis mil 
quilômetros separam o 
município ganês da Pom-
peia, bairro da zona oeste 

de São Paulo onde estão a 
sede do Palmeiras e o Al-
lianz Parque.

"Meu maior sonho é ir ao 
Brasil e assistir aos jogos do 
Palmeiras ao vivo", diz o ga-
nês. Ele e seus colegas se ves-

tem com a camisa do Palmei-
ras, não a original, mas uma 
réplica que encontraram em 
Kumasi, e também persona-
lizaram seu próprio unifor-
me que revendem a um pre-
ço acessível.

Os "representantes" do 
Palmeiras na África com-
pram o uniforme palmeiren-
se com dinheiro do próprio 
bolso. Dudu é um dos nomes 
mais populares por lá. Mas 
Zakaria tem outros ídolos. 
"Gosto do Rony, do Raphael 
Veiga e do Weverton. Eu amo 
o goleiro, ele é fantástico."

Foi Julia Lyandrush, uma 
garota russa de 13 anos, que 
deixou os ganeses famosos 
entre a comunidade palestri-
na nas redes sociais. Ela é co-
nhecida na internet entre os 
palmeirenses e em breve sua 
história vai virar filme.

O cineasta paulista Ga-
briel Vinícius, da produ-
tora Media Films, decidiu 
transformar em documen-
tário a saga da menina que 
mora em Kazan e se desdo-
bra para assistir ao Palmei-
ras do outro lado do mun-
do. Seu sonho, como o de 
Zakaria, é ver um jogo no 
Allianz Parque. "É incrível 
que me descobriram. Nun-
ca fui ao Brasil, mas sonho 
um dia estar aí", contou ao 
Estadão.

A história do grupo de 
ganeses aficionados pelo 
Palmeiras chegou ao clu-
be, que, por enquanto, 
não encontrou em conta-
to com Abdul.

Palmeiras ganha uma “filial” em Gana
paixão africana

Ricardo Magatti 

Agência Estado

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A equipe do Palmeiras ganhou muitos torcedores na África

Foto:  Cesar Greco/Palmeiras/by canon

“Meu maior 
sonho é ir 
ao Brasil e 
assistir aos 
jogos do 
Palmeiras 
ao vivo

Abdul Kudus Zakaria
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946 — Edite de Wessex, rainha da Germânia
1583 — Catarina Paraguaçu, indígena 
tupinambá
1873 — Amélia de Leuchtenberg, imperatriz 
consorte do Brasil
1930 — Francisco das Chagas Batista, poeta 
popular, escritor e editor (PB)
1931 — Graça Aranha, escritor e político 
brasileiro
1957 — José Linhares, magistrado e político 
brasileiro, 15o presidente do Brasil
1962 — Lucky Luciano, mafioso
ítalo-americano
2009 — Renato Consorte, ator brasileiro
2011 — John Herbert, ator, diretor e produtor 
brasileiro
2012 — Djaci Alves Falcão, jurista e 
magistrado (PB)
2014 — Edmilson Fernandes Mota, médico
e político (PB)
2019 — Wagner Montes, apresentador de 
televisão e político brasileiro
2020 — Kobe Bryant, jogador de basquete 
norte-americano
2020 — Júlio Paulo Neto, desembargador (PB)
2020 — Tunai, cantor e compositor brasileiro
2022 — Ludmila Ferber, cantora, compositora 
e multi-instrumentista brasileira

Mortes na História

Obituário
Garibaldi José Teodoro
21/1/2023 – Aos 59 anos, em João 
Pessoa (PB). Foi encontrado morto 
no bairro de Gramame, com lesões 
no rosto, provavelmente causadas 
por pedradas. Era natural do 
município de Sousa (PB).

Foto: Reprodução

Mércia Ferreira de Assis
23/1/2023 – Aos 53 anos. 
Servidora técnico-administrativa 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), lotada no Centro 
Profissional e Tecnológico – Escola 
Técnica de Saúde (CPT-ETS). Com 
atuação na área da educação, com ênfase em 
educação profissional, era mestra em Políticas 
Públicas, Gestão e Avaliação da Educação 
Superior pela UFPB (2017) e especialista em 
Psicopedagogia pela Faculdade Integrada 
de Patos – FIP-PB (2002). Era pedagoga com 
habilitação em Magistério pela UFPB (1993). Foi 
sepultada na cidade de São José de Piranhas (PB).

Foto: Ascom/UFPB

José Nunes
23/3/2023 – Em Monteiro (PB), 
vítima de infarto. Funcionário da 
Companhia de Água e Esgoto da 
Paraíba (Cagepa).

Foto: Cariri Ligado

Ruan (A Voz de Ouro do Brejo)
23/1/2023 – Aos 53 anos, em Cacimba 
de Dentro (PB), de infarto. Cantor de 
brega, que foi destaque nos eventos 
do Bregareia, na cidade de Areia (PB).

Foto: Divulgação

Luan Moreno dos Santos
23/1/2023 – Aos 31 anos, em João 
Pessoa (PB). Foi morto durante um 
tiroteio ocorrido na Comunidade 
Jardim Mangueira, no bairro de 
Mandacaru. Outras três pessoas 
ficaram feridas.

Foto: Reprodução

Aforismo
“O alimento não pode proteger 
você da morte, o alimento pode 

apenas postergá-la. Se você 
obtiver uma boa proteção, uma 
boa casa, isso não o protegerá 

da morte. Isso apenas o ajudará 
a morrer, convenientemente, 

confortavelmente.”
Osho

Fo
to

: S
eg

re
do

s 
do

 M
un

do

Princesa franco-bávara foi a segunda esposa do imperador Dom Pedro I e imperatriz consorte do Brasil, de 1829 a 1831

Sesquicentenário da morte de Amélia
HISTÓRIA

Da Redação

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

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

Desde pequenininha eu sempre fui grandona. 
Parece ilogismo, mas não é. Como filha de 
austríacos nascida e criada em Campina Grande, 

a força de minha genética germânica me impunha um 
porte acima do regional para uma menina, e a estatura 
fora de padrão dava-me ainda o qualitativo (se é que 
posso chamar assim) de desengonçada. Eu tinha plena 
consciência de minha condição de “patinha feia”, 
mas isso não me impedia de sonhar ser um dia uma 
princesa de conto de fadas ou, talvez, uma bailarina, 
de movimentos graciosos, fluídos e elegantes. Uma 
bailarina do cinema clássico, imagino, fazendo par 
com Fred Astaire, como as icônicas Ginger Rogers e Rita 
Hayworth. O bom de sonhar é a infinitude dos limites.

Menina-moça, ainda ensaiei uns pliés amadores na 
frente do espelho, mas comecei a trabalhar com 16 anos 
e meu sonho de uma escola de dança esvaiu, embora 
tenha assistido minha irmã mais nova, Elisabeth, 
enveredar no ballet clássico da professora Stelita Cruz 
e até assisti uma apresentação sua no Teatro Municipal, 
isso lá na primeira metade dos anos de 1970.

Como comecei a trabalhar cedo, consequentemente 
me aposentei cedo também, aos 46 anos, e a partir de 
então passei a ter mais tempo para me dedicar aos meus 
filhos e acompanhá-los mais assiduamente nas festas 
infantis e nas aulas de natação, tênis e piano.

Nessa função de mãe zelosa, uma vez eu estava com 
as crianças numa festinha na casa de minha irmã Renate 
e lá encontrei o colunista social Hermano José, que é primo 
legítimo de meu cunhado João Mário. Eu já conhecia 
Hermano de encontros sociais desde os anos de 1980 e 
tratei negócios com ele pelo telefone porque a empresa 
de meu marido patrocinava um projeto dele chamado 
Agenda Cultural, que renovávamos todo ano. Sempre nos 
cumprimentávamos nesses encontros casuais, mas nunca 
havíamos conversado, e nesse dia, na casa de minha irmã, 
sentamos próximos e eu puxei assunto. Ele era também 
teatrólogo e diretor do Teatro Municipal de Campina 
Grande, muito culto, simples e extremamente educado. 
Conversamos sobre sua atuação no universo teatral 
desde 1967, com dezenas de montagens de espetáculos e 
diversas participações em festivais, e quando falávamos 
sobre sua peça ‘O glorioso retorno de Lili Chaves’, que foi 
o maior sucesso de bilheteria de sua carreira, minha filha, 
Cristianne, brincava ali perto e ele ao vê-la disse: “Quem é 
aquela garotinha tão linda, ela parece com você”. Eu disse 
que era minha filha, tinha dez anos, e ele retrucou: “Ela tem 
jeito para ser bailarina. Estamos com uma escola de ballet 
clássico no teatro sob a direção da professora Cláudia 
Saboya, por que você não a inscreve?”.

A ideia me pareceu excelente, eu projetaria um 
anseio meu em minha filha, matriculei-a e comprei 
todo o necessário: collant, meia-calça, saia em tule, 
sapatilhas, e a levava duas vezes por semana, com o 
cabelinho todo arrumadinho, para suas aulas de ballet 
no Teatro Municipal. Toda vez, eu encontrava Hermano 
lá e conversávamos bastante, especialmente sobre as 
melhorias que ele esperava para o teatro, que tinha 
infiltrações e, com cupim no forro de madeira, vinha 
perdendo o poder de acústica. Ele era muito dedicado à 
direção do teatro, mas isso sem negligenciar suas funções 
paralelas, pois desde 1973 Hermano José trabalhava no 
Jornal da Paraíba, passou um tempo também no Diário da 
Borborema e no Gazeta do Sertão, onde escrevia como 
jornalista, crítico teatral e colunista social. Com tantos 
reencontros e diálogos, ficamos amigos. Ele era gentil e 
por muitas vezes me agraciou com notas em sua coluna 
social. Infelizmente, meu amigo Hermano José Bezerra 
de Lima partiu aos 71 anos para o outro plano, em 24 de 
novembro de 2014, e está sepulto no Monte Santo.

Recordo que uma vez, em fins de 1996, a Escola de 
Dança do Teatro Municipal iria promover seu 1o Festival, 
com o espetáculo ‘Luzes’, onde todas as turminhas de 
ballet clássico iriam se apresentar e, como seria um projeto 
envolvendo crianças, eu e outras mães fomos convidadas 
a ajudar e assistir a exibição dos bastidores. Era uma 
movimentação intensa, entra grupo, sai grupo, até que 
entrou em palco a turminha de minha filha e eu fiquei 
ali na coxia, toda orgulhosa, vendo Cristianne saltando 
e rodopiando com leveza na ponta dos pés. Distraída, 
mecanicamente, dali eu ensaiava imitar os passos com meus 
pliés e mesuras desajeitadas, esquecida em mim mesmo, 
até que dei conta de Hermano do outro lado da coxia, com 
os braços cruzados me olhando com um sorriso no rosto. Ai, 
meu Deus, que vergonha! Fiquei toda encabulada e disfarcei 
que estava somente alinhando a roupa.

Rememorando 
Hermano José

Ela era uma princesa 
franco-bávara e seu nome de 
batismo em francês foi Amé-
lie Auguste Eugénie Napo-
léone de Beauharnais. To-
davia, entrou para a história 
como Amélia de Leuchten-
berg, a segunda esposa do 
imperador Dom Pedro I e 
imperatriz consorte do Bra-
sil, de 1829 a 1831. Nascida 
na Villa Mirabellino, em Mi-
lão, na Itália, no dia 31 de ju-
lho de 1812, Amélia morreu 
aos 60 anos de idade, há 150 
anos, no Palácio das Janelas 
Verdes, em Lisboa, Portugal, 
em 26 de janeiro de 1873.

Foi a quarta dos sete filhos 
do casal Eugênio de Beauhar-
nais, um general, e da prin-
cesa Augusta da Baviera. 
Seu pai era filho da famosa 
imperatriz Josefina e de seu 
primeiro marido, o visconde 
Alexandre de Beauharnais. 
Viúva, Josefina casou-se em 
segundas núpcias com Na-
poleão Bonaparte, e Eugênio 
foi adotado oficialmente pelo 
imperador francês como filho 
e feito vice-rei da Itália duran-
te as tratativas de seu casa-
mento com Augusta.

A mãe de Amélia era fi-
lha do rei Maximiliano I José 
da Baviera e de sua primeira 
consorte, a princesa Augusta 
Guilhermina de Hesse-Dar-
mstadt. Entre os irmãos de 

Amélia estavam Josefina de 
Leuchtenberg, rainha consor-
te de Óscar I da Suécia, e Au-
gusto de Beauharnais, prín-
cipe consorte de Maria II de 
Portugal (enteada de Amé-
lia). Napoleão III foi seu pri-
mo irmão.

Após a morte da primeira 
esposa, a arquiduquesa aus-
tríaca Maria Leopoldina, em 
dezembro de 1826, Dom Pe-
dro I incumbiu o marquês de 
Barbacena de lhe buscar na 
Europa uma segunda espo-
sa. Sua tarefa não foi fácil, e 
vários fatores complicaram 
a busca. Em primeiro lugar, 
Pedro havia estipulado qua-
tro condições para aceitar 
uma nova consorte: ela de-
veria ser de bom nascimento, 
bela, virtuosa e culta.

De acordo com a história, 
registrada na Wikipédia – 
Enciclopédia Livre, não eram 
muitas as princesas disponí-
veis que satisfaziam todos os 
requisitos. Além disso, a ima-
gem do imperador brasileiro 
na Europa não era boa, seu 
envolvimento com a marque-
sa de Santos era notório e di-
ficilmente alguma candidata 
deixaria as cortes europeias 
para casar-se com quem ti-
nha fama de infiel, assumin-
do além disso cinco entea-
dos. Para piorar a situação, o 
antigo sogro de Pedro, o im-
perador austríaco Francisco 
I, não tinha o genro em bom 

conceito e divergia de suas 
ideias políticas, e aparente-
mente agiu para boicotar um 
novo casamento a fim de ga-
rantir que seus netos herdas-
sem o trono brasileiro, se so-
brevivessem à infância.

Após enfrentar a recusa 
de oito princesas, o que tor-
nara o embaixador objeto do 
escárnio nas cortes, Barba-
cena, em concordância com 
o imperador, baixou as ex-
pectativas e passou a buscar 
uma noiva apenas “bela e vir-
tuosa”. Surgiu enfim Amélia 
como uma boa possibilidade, 
mas seu encontro não se de-
veu a Barbacena, e sim ao Vis-
conde de Pedra Branca, mi-
nistro em Paris, a quem ela 
havia sido indicada.

Não tinha uma linhagem 
particularmente distingui-
da por parte de mãe, e seu 
pai, enteado de Napoleão Bo-
naparte, em muitos lugares 
não tinha sua nobreza reco-
nhecida justamente pelo ódio 
que o ex-imperador francês 
suscitara em boa parte da Eu-
ropa. Entretanto, era seu úni-
co “defeito”. A princesa era 
muito bela, alta, bem propor-
cionada, com um rosto deli-
cado e cabelos alourados.

O Marquês de Resende, 
enviado para confirmar a 
formosura da jovem, escre-
veu ao imperador Dom Pe-
dro cobrindo-a de elogios e 
dizendo que ela tinha “um ar 

de corpo como o que o pintor 
Correggio deu nos seus qua-
dros à Rainha de Sabá”. Era, 
também, muito culta e sensí-
vel. Uma notícia do London 
Times na época afirmou que 
ela era uma das princesas 
mais bem educadas e prepa-
radas da Alemanha.

O casamento foi rapida-
mente arranjado. A conven-
ção matrimonial foi assinada 
na Inglaterra, em 30 de maio 
de 1829, ratificada em 30 de 
junho, em Munique, pela mãe 
e tutora da noiva, a Duquesa 
de Leuchtenberg. Em 30 de 
julho daquele ano, foi confir-
mado, no Brasil, o tratado do 
casamento de Sua Majestade 
com Amélia. Ao confirmar-se 
o casamento, Pedro rompeu 
definitivamente sua ligação 
com a Marquesa de Santos.

A cerimônia do casamen-
to, realizada por procuração 
em Munique, na capela do 
Palácio de Leuchtenberg, 
a 2 de agosto daquele ano, 
foi singela, contando com 
poucos convidados, já que 
Amélia insistiu em doar a 
um orfanato de Munique a 
substancial dotação envia-
da por Pedro para uma ce-
lebração faustosa. O noivo 
foi representado pelo Mar-
quês de Barbacena. Amélia 
tinha apenas 17 anos e seu 
marido, 30. Ela chegou ao 
Rio de Janeiro em 16 de ou-
tubro de 1829.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de julgamento de 
propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00003/2023, cujo objeto é a aquisição de  materiais 
odontológico. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: JM COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÃO EIRELI ME – CNPJ nº 26.690.173/0001-72, com valor de R$ 34.434,10 (trinta e quatro mil, quatrocentos 
e trinta e quatro reais e dez centavos),  JOSÉ NERGINO SOBREIRA – CNPJ nº 63.478.895/0001-94, com 
valor de R$ 8.876,60 (oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), IN-DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 07.788.510/0001-14, com valor de 
R$ 27.055,00 (vinte e sete mil e cinquenta e cinco reais),  FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 08.160.290/0001-42, com valor de R$ 
38.628,90 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), KCL COSTA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ nº 42.890.879/0001-34, com valor de R$ 32.758,18 
(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) e ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ nº 21.596.736/0001-44, com valor de R$ 8.876,60 (oito mil, oitocentos e setenta 
e seis reais e sessenta centavos). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e 
equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresas interessadas, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 24 de Janeiro de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00001/2023.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI – CNPJ nº 

30.385.580/0001-43.  
OBJETO: Para aquisição de combustíveis, para abastecimento na cidade de Aguiar ;ou cidades da 

circunscrição, durante ao exercício de 2023, poderão participar de empresas num raio de até 40 km de 
distância da sede do município, podendo ser localizado na BR 361 no sentido para a cidade de Patos, 
com funcionamento de 24 horas, destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou 
a disposição, para manutenção das atividades de todas as Secretarias, quais sejam: Secretaria Chefe 
de Gabinete, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, 
Planejamento e Gestão Orçamentária, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentável, Secretaria 
de Infraestrutura, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de 
Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania,  Fundo Municipal de Assistência 
Social e Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo,  de acordo com as suas necessidades.

VALOR GLOBAL: R$ 1.511.000,00 (hum milhão, quinhentos e onze mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2023.

Aguiar - PB, 25 de Janeiro de 2023.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00002/2023.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ Nº 35.419.936/0001-66.  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de combustíveis destinados ao 

abastecimento de veículos em trânsito, durante o exercício de 2023, num raio mínimo de 200 quilômetros, 
destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição, para manutenção das 
atividades das seguintes Secretarias: Secretaria Chefe de Gabinete, Procuradoria Geral do Município, 
Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária, Secretaria 
de Saúde e Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e Fundo Municipal de 
Assistência Social,  de acordo com as suas necessidades, de acordo com as especificações no Termo 
de Referência em anexo ao edital, os quais ficam fazendo parte integrante deste edital.

VALOR GLOBAL: R$ 344.250,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2023.

Aguiar - PB, 25 de Janeiro de 2023.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais odontológicos para suprir as necessidades dos ESF´s, deste Município. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
07 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 24 de Janeiro de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de postes em concreto armado 
destinados a secretaria de obras deste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de 
Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Fevereiro 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. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 25 de Janeiro de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00004/2023, 

onde se lê: “Data de abertura da sessão pública: 03/02/2023. Horário: 09:00 - horário de Brasília. 
Data para início da fase de lances: 03/03/2023. Horário: 09:01 - horário de Brasília. Local: www.
portaldecompraspublicas.com.br.”; leia-se: “Data de abertura da sessão pública: 06/02/2023. Horário: 
09:00 - horário de Brasília. Data para início da fase de lances: 06/02/2023. Horário: 09:01 - horário 
de Brasília. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br.”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: 
licitacao@arara.pb.gov.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 25 de Janeiro de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00 horas do 

dia 15 de fevereiro de 2023, na sala de júri do fórum da Comarca de Araruna/PB, situado na Av. Cel. 
Pedro Targino, s/n – Centro – Araruna/PB, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Pavimentação de estradas vicinais – Sítio Camucá. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2023
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 25 de Janeiro de 2023
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Aquisição de material 
de laboratório destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GBS COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - R$ 288.024,50.

Aroeiras - PB, 26 de Janeiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para a prestação dos serviços de manutenção de pneus, incluindo substituição por 
novos, em atendimento às necessidades dos veículos oficiais e/ou à serviço da municipalidade via 
locação, que compõe a frota do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 1.707.344,00.

Aroeiras - PB, 25 de Janeiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo 
destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS DE DES-
PESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/3.3.90.30.05.00 COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00027/2023 
- 12.01.23 até 31.12.23 - J F SOARES & CIA LTDA - R$ 2.261.510,00; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de laboratório destinado ao atendimento das necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 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 MUNI-
CIPAL 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 
– MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOS-
PITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 00033/2023 - 26.01.23 - GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - R$ 288.024,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços de manutenção de pneus, 
incluindo substituição por novos, em atendimento às necessidades dos veículos oficiais e/ou à serviço 
da municipalidade via locação, que compõe a frota do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABI-
NETE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENA-
ÇÃO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 – SERV 
GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 
02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 
02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDE-
NAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.243.2006.2007 – ATUAÇÃO AS-
SISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 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 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SO-
CIAL 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINAN-
CIAM UNIÃO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE 
DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 
02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 
– OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA / 33.90.39.08 – CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00034/2023 - 26.01.23 - TASSIO 
ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 1.707.344,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinado a esta 

Prefeitura. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ADELINO BATISTA DA SILVA 
NETO 95315802434; ANDERSON GONCALVES DA COSTA; ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA 
PEREIRA 04192327457; APHANA COMERCIO E SERVICOS LTDA; CENTRAL ATACADO LTDA; 
CHARLES NUNES DA SILVA 03908057426; JOSE BATISTA GRAFICA EDITORA E COMERCIO DE 
INFORMATICA EIRELI; JOSE ROBERTO SILVA DO CARMO 00782598439; MARIA DO CARMO 
DE LIMA ARAUJO 02115977408; MONGRAF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.; P 
E B MARTINS; PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448; SEVERINO FLORENCIO 
NOGUERIA, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 31 de janeiro de 2023 às 
09:30 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99156-0205. No prédio da Prefeitura Municipal de 
Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 25 de janeiro de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB – NO EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME - R$ 474.062,60; JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 438.940,20.

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA 

A REFORMA DA ESCOLA ALICE DE MELO VIANA, DO MUNICIPIO DE BELÉM –PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: WJX CONSTRUCOES E SER-
VICOS DE ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 579.253,97. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA 

A REFORMA DA ESCOLA CLAUDIO CANTALICE VIANA, DO MUNICIPIO DE BELÉM –PB. LICI-
TANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: D I T CONSTRUCOES, 
IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 725.458,97. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A 

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO 
DE BELÉM–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 912689/2021/MDR/CAIXA. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AGRESTE CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA - Valor: R$ 360.073,88. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - 
Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA, PARALE-
LEPÍPEDOS, MEIO–FIO E PEDRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: 07.01 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 
MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
232.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
27.812.00021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 196.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 103.3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 37.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AM-
BIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 274.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 345.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 454.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00034/2023 - 25.01.23 - AREIAL 
CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 696.868,00; CT Nº 
00035/2023 - 25.01.23 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 157.980,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS 
DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU-
NICÍPIO DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00064/2022. DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.0021.2002 
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.02 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICIPIO 04.122.0021.2004 MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO 
MUNICIPIO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 01.03 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 04.122.0021.2004 MANTER AS 
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 33.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 03.01 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.01 SECRETARIA 
DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3..90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.310.0428.2063 MANTER O PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA – PSF 600 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO 600 
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2064 MANTER O PROGRAMA 
DE SAUDE BUCAL 600 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-
NIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00026/2023 - 18.01.23 
- CENTRAL ATACADO LTDA - R$ 13.093,00; CT Nº 00027/2023 - 18.01.23 - GERALDO VIDAL DA 
NÓBREGA - R$ 8.450,00; CT Nº 00028/2023 - 18.01.23 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 3.293,70; 
CT Nº 00029/2023 - 18.01.23 - JEM M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 
11.670,00; CT Nº 00030/2023 - 18.01.23 - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 41.407,40; 
CT Nº 00031/2023 - 18.01.23 - TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 1.929,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTO MI-
NERAL INORGÂNICO NÃO METÁLICO OBTIDO A PARTIR DA BENTONITA (ECOLLOID 
GTX) PARA SER EMPREGADO NA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO 
LIXÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00005/2023. DOTAÇÃO: 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 274.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00033/2023 - 25.01.23 - CLENILDO FARIAS 
DANTAS - R$ 27.675,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2023– PMBV 

A Prefeitura Municipal de BOA VENTURA/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução de empreitada por preço global, às 
09:00 (NOVE HORAS) do dia 10 DE FEVEREIRO DE 2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB – CONTRATOS DE REPASSE Nº 924643/2021/MDR/CAIXA 
e 918231/2021/MDR/CAIXA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA, 
Rua Emília Leite, nº 05, Boa Ventura/PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA (http://boaventura.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da 
publicação deste aviso.

Boa Ventura-PB, 25 de janeiro de 2023.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.lici-
tacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de material de pintura visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2023. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 07 de Fevereiro 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 alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. 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, 25 de Janeiro de 2023
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.lici-
tacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE HOTELARIA para atender as necessidades do setor de 
hotelaria e nutrição do HMMPAB no âmbito da Secretaria Municipal de Cabedelo – SESCAB 
�PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 08 de Fevereiro 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 alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. 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, 25 de Janeiro de 2023
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa do ramo 
pertinente para Aquisição de peças automotivas destinados a manutenção dos veículos da frota 
pertencente a Prefeitura Municipal de Capim. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.
capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 25 de Janeiro de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em mão de obra mecânica de máquinas em geral, caminhões, ônibus 
e veículos leves, para atender as necessidades da frota pertencente ao município de capim. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.
pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 25 de Janeiro de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa do ramo 
pertinente para construção da 2ª etapa do calçadão com ciclovia e Implantação da iluminação do 
Calçadão com ciclovia ligando o centro ao Distrito de Olho D’Água no Município de Capim–PB. 
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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 
Capim - PB, 25 de Janeiro de 2023

JOSINALDO ARNALDO SOARES
Presidente da Comissão

 
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Contratação de uma 
empresa do ramo para Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao abastecimento das 
unidades de saúde do município de capim; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: M&R COMERCIO EIRELI - R$ 109.962,20.

Capim - PB, 25 de Janeiro de 2023
ISABEL REGINA SERRANO DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a manutenção das unidades básicas 

de saúde de capim. O Pregoeiro oficial convoca as empresas cadastradas na última sessão para 
continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas, no 
prédio da Prefeitura Municipal de Capim - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.
com. Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 24 de Janeiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de locação e instalação de elementos de decoração para o 
carnaval e São João na cidade de Conde / PB. Abertura da sessão pública: 16:00 horas do dia 
07 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 16:01 horas do dia 07 de Fevereiro 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a 
Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Conde - PB, 25 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de material para obras e manutenção de pavimentação junto a Secretaria de Infraestrutura. 
Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2023. Início da fase de 
lances: 13:01 horas do dia 16 de Fevereiro 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 Municipal 
nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda 
a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 25 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2023      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - 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, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: Manutenção e custeio da saúde deste 
município – aquisição de coletes, camisas, calças, bonés, crachas dentre outros –conforme 
plano de trabalho e termo de referência. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 27 
de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 27 de Fevereiro 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 Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 25 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor rural – abacaxi, acerola, couve, batata, cebola, inhame, macaxeira, dentre outros. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 14:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2023, na sala da referida comissão, sediada na 
Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda 
a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 23 de janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO, PARA PADRONI-

ZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 
2 GRAUS – CONGO–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 68.180,42. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 25 de Janeiro de 2023
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
O Prefeito Constitucional do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resol-

ve: Adjudicar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Tomada de Preços Nº 010/2022 (Processo Administrativo Nº 155/2022), que objetiva: Contratação 
de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na segunda etapa de Construção de 
Creche - Escola Proinfância Tipo 1 no Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária 
de custo. E com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponentes ven-
cedores: Fica adjudicado a pessoa jurídica em 1º Lugar: CRV Construções e Serviços Ltda-ME, 
CNPJ: 07.609.311/0001-00, com o valor total de R$ 1.064,934,97 (um milhão, sessenta e quatro 
mil, novecentos e trinta e quatro reais, noventa e sete centavos); Fica adjudicado a pessoa jurídica 
em 2º Lugar: A Casa Construções e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02, com o valor 
total de R$ 1.143.667,56 (um milhão, cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete 
reais, cinquenta e seis centavos); Fica adjudicado a pessoa jurídica em 3º Lugar: Jhonatan Andrade 
da Silva Eireli-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor total de R$ 1.260.943,13 (um milhão, 
duzentos e sessenta e mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos); Fica adjudicado a 
pessoa jurídica em 4º Lugar: Diametro Engenharia e Serviços Ltda-EPP, CNPJ: 13.398.887/0001-
60, com o valor total de R$ 1.299.956,50 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, novecentos 
e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
O Prefeito Constitucional do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a 
modalidade Tomada de Preços Nº 010/2022 (Processo Administrativo Nº 155/2022), que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na segunda etapa de 
Construção de Creche - Escola Proinfância Tipo 1 no Município de Coremas-PB, conforme plani-
lha orçamentária de custo. E com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como 
proponentes vencedores: Fica homologado a pessoa jurídica em 2º Lugar: A Casa Construções 
e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02, com o valor total de R$ 1.143.667,56 (um mi-
lhão, cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais, cinquenta e seis centavos); 
Fica homologado a pessoa jurídica em 3º Lugar: Jhonatan Andrade da Silva Eireli-EPP, CNPJ: 
34.955.075/0001-48, com o valor total de R$ 1.260.943,13 (um milhão, duzentos e sessenta e mil, 
novecentos e quarenta e três reais e treze centavos); Fica homologado a pessoa jurídica em 4º 
Lugar: Diametro Engenharia e Serviços Ltda-EPP, CNPJ: 13.398.887/0001-60, com o valor total de 
R$ 1.299.956,50 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais 
e cinquenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para loca-
ção de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário 
das festividades do carnaval de 2023 do município de Coremas-PB, conforme termo de referência. 
Forma de pagamento: O pagamento será efetuado logo após a instalação dos equipamentos na 
sede do município e/ou podendo ainda ser de forma parcelada em até 30 (trinta) dias, contado a 
partir do último dia da realização do evento. Fonte de recursos: Recursos diversos não vinculados. 
Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 09 de fevereiro de 2023. Hora pre-
vista para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização 
da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por 
item. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 25 de janeiro de 2023.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 10 de fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
A a Z, (TABELA DA ABC FARMA). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 25 de Janeiro de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2023
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 DV00003/2023, 
que objetiva: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, 
etc, para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDIVANIA DUARTE DA 
SILVA 01883728495 - R$ 53.040,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Janeiro de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2023. OBJETO: Contratação empresa para 

fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, para atender as necessidades da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso 
II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 24/01/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de duas motocicle-
tas 0km, destinadas a prefeitura municipal de curral de cima. 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 425/17; 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) 98708–0527. E-mail: licitacaocurraldecima@
hotmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 25 de Janeiro de 2023
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por percentual 
de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, VOLARE, IVECO, FIAT, ETC, para os veículos 
leves e pesados, além das máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel S10, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Curral de Cima. 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 425/17; 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) 98624-9065. E-mail: licitacaocurraldecima@
hotmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 25 de Janeiro de 2023
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00002/2023, 

onde se lê: “Convênio nº 0018/2021 - SEDAM-PMD”; leia-se: “Convênio nº 0004/2022 - SEDAM-
-PMD”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Juviniano Gomes de Lima, 
SN - Centro - Damião - PB. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 
Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Damião - PB, 24 de Janeiro de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano 

Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,   para : Aquisição parcelada de Medicamentos para 
a Farmácia Básica e Fundo Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de 
Fevereiro 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: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolici-
tacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Damião - PB,25 de Janeiro de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento 
de material gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender 
diversas Secretarias deste município de Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO 
ARAUJO DOS SANTOS - R$ 652.080,00.

Esperança - PB, 24 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento de 
material gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diver-
sas Secretarias deste município de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 652.080,00.

Esperança - PB, 24 de Janeiro de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em MÁQUI-
NAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS que compõem a frota do Município de Esperança, com 
o fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem 
necessários para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) 
Serviços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e 
Assistência de; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 1.852.073,96.

Esperança - PB, 25 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em MÁQUINAS 
PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS que compõem a frota do Município de Esperança, com o 
fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem 
necessários para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: 
(a) Serviços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/
direção e Assistência de; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 1.852.073,96.

Esperança - PB, 25 de Janeiro de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e ob-

servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2023, que objetiva: 
Locação de um imóvel situado na Rua Antônio Diogo, nº 365, Bairro Novo, destinado ao funcionamento da 
SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana), referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2023. ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTENOR GALDINO 
DE SOUZA– R$ 25.309,92 - Vinte e Cinco Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00003/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2023, 
que objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/PB 
para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JOSE DE SOUZA– R$ 32.090,88 - Trinta e Dois Mil Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2023, que 
objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da Silva, nº 116 - Bairro Nordeste 2 - 
Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALINE 
FERREIRA DE PONTES ANDRADE– R$ 22.779,00 - Vinte e Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2023, que 
objetiva: Locação de um imóvel situado na Rua José Epaminondas, nº 34, Bairro Novo, Guarabira/
PB, com a finalidade da implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ANTENOR GALDINO DE SOUZA– R$ 25.309,92 - Vinte e Cinco Mil 
Trezentos e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP0007/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP0007/2023, que 
objetiva: Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-PB, 
para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
LAURA THAÍS GAMA DA SILVA - R$ 3001,44 – Três Mil e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00008/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2023, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 
Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, São 
José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e 
Adolescente no período de janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimen-
to e ADJUDICO o seu objeto a: AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - R$ 
32.902,92 - Trinta e Dois Mil Novecentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos.

Guarabira - PB, 24 de Janeiro de 2023.
MARCOS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00009/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2023, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Feliciano Batista de Amorim, s/n - Bairro do Juá, 
Guarabira/PB, para funcionamento da SUMASA, SEINFRA, SETOR DE TRANSPORTES e outros 
referentes no período de janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO– R$ 158.906,16 - Cento e 
Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Seis Reais e Dezesseis Centavos.

Guarabira - PB, 24 de Janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2023, que 
objetiva: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro - Guarabira/
PB para funcionamento do SAMU referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MONICA MARTINS BEZERRA DA 
SILVA– R$ 18.982,44 - Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edilidade para o 
exercício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA 
MARQUES DA SILVA - R$ 6.263.700,00.

Guarabira - PB, 24 de Janeiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ISPENSA Nº DP00011/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2023, 
que objetiva: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o fun-
cionamento da Escola São Rafael referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO 
– R$ 115.147,44 - Cento e Quinze Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2023, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 -  Bairro Centro, Guarabira-
-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARIA DAS GRAÇAS PONTES– R$ 18.982,44 - Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais 
e Quarenta e Quatro Centavos.

Guarabira - PB, 24 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00013/2023
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 
DP00013/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE REFEIÇÕES (TIPO LANCHE) 
PARA OS COLABORADORES EM SERVIÇO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2023.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO - 
ME. CNPJ: 11.842.723/0001-54. Valor: R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 25 de janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
08h00min (horário de Brasília) do dia 10 de fevereiro de 2023, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, como 
também destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S 
CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.  
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br

Guarabira - PB, 25 de Janeiro  de 2023

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua José Epaminondas, nº 34, Bairro Novo, 
Guarabira/PB, com a finalidade da implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher 
- CRAM, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00006/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: 
Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ANTENOR GALDINO DE SOUZA- R$ 25.309,92 - Vinte e Cinco Mil Trezentos e Nove Reais e 
Noventa e Dois Centavos. - CT Nº 00036/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2023.
OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua José Epaminondas, nº 34, Bairro Novo, Guara-

bira/PB, com a finalidade da implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-
-PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia, referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP0007/2023. 
DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2023. Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e LAURA THAÍS GAMA DA SILVA - R$ 3001,44 - Três 
Mil e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos - CT Nº 00037/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP0007/2023.
OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-

-PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia, referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 
Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, 
São José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança 
e Adolescente no período de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00008/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2023 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Prazo: 
Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - R$ 32.902,92 - Trinta e Dois Mil No-
vecentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos - CT Nº 00038/2023 – 24.01.2023.

MARCOS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2023.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 

Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, São 
José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e 
Adolescente no período de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. da Família, Bem Estar, Criança e Adolescente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24.01.2023.

MARCOS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Feliciano Batista de Amorim, s/n - Bairro do 
Juá, Guarabira/PB, para funcionamento da SUMASA, SEINFRA, SETOR DE TRANSPORTES e 
outros referentes no período de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00009/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: 
Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO- R$ 158.906,16 – Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos 
e Seis Reais e Dezesseis Centavos. - CT Nº 00039/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2023.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Feliciano Batista de Amorim, s/n - Bairro do Juá, 

Guarabira/PB, para funcionamento da SUMASA, SEINFRA, SETOR DE TRANSPORTES e outros 
referentes no período de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro - 
Guarabira/PB para funcionamento do SAMU referente ao período de janeiro a dezembro de 
2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA- R$ 
18.982,44 - Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos. - CT 
Nº 00040/2023 – 24/01/2023.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2023.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Av. Padre Inácio de Almeida, nº 470 - Centro - 

Guarabira/PB para funcionamento do SAMU referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO: GESTORA, em 24/01/2023.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o 
funcionamento da Escola São Rafael referente ao período de janeiro a dezembro de 2023. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. Prazo: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - R$ 115.147,44 - Cento 
e Quinze Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos. - CT Nº 00041/2023 
– 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2023.
OBJETO: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/

PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o 
funcionamento da Escola São Rafael referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-
-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARIA DAS GRAÇAS 
PONTES- R$ 18.982,44 - Dezoito Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos. - CT Nº 00042/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2023.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-

-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE REFEIÇÕES (TIPO LANCHE) PARA OS COLA-
BORADORES EM SERVIÇO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2023. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00013/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Do-
tação consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO - ME - R$ 17.600,00 - Dezessete Mil e Seiscentos Reais- CT Nº 
00044/2023 – 25.01.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE REFEIÇÕES (TIPO LANCHE) PARA OS COLABO-

RADORES EM SERVIÇO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25.01.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/
PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 
- 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e JOSE DE SOUZA- R$ 
32.090,88 - Trinta e Dois Mil Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos. - CT Nº 00033/2023 – 
24/01/2023.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2023.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/

PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO: GESTORA, em 24/01/2023.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua Antônio Diogo, nº 365, Bairro Novo, destinado 
ao funcionamento da SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana), referente 
ao período de janeiro a dezembro de 2023.  FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00004/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orça-
mento vigente 2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ANTENOR 
GALDINO DE SOUZA- R$ 25.309,92 - Vinte e Cinco Mil Trezentos e Nove Reais e Noventa e Dois 
Centavos. - CT Nº 00034/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2023.
OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua Antônio Diogo, nº 365, Bairro Novo, destinado 

ao funcionamento da SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana), referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERITENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da Silva, nº 116 - Bairro Nordeste 
2 - Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período 
de janeiro a dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ALINE FERREIRA DE 
PONTES ANDRADE- R$ 22.779,00 - Vinte e Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais. - CT Nº 
00035/2023 – 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2023.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da Silva, nº 116 - Bairro 

Nordeste 2 - Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: PREFEITO, em 24/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA ATENDER 
DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, 
COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE UNIDADE DE PRON-
TO ATENDIMENTO (PA),  CENTRO DE ESPECIALIDADE, CENTRAL DE REGULAÇÃO E 
MARCAÇÃO DE CONSULTAS, MONITORAMENTO DE INDICADORES E SOLUÇÃO PARA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA , COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTA-
ÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO 
E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
003/17; 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) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 25 de janeiro de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
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 ASSESSORIA JURÍDICO–ADMINISTRATIVA PARA DEFENDER 
O MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DEMAIS 
ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (ESTADO E UNIÃO), ALÉM DA DEFESA E REPRESENTAÇÃO 
NA ESFERA DA JUSTIÇA FEDERAL, ENGLOBANDO O SETOR DE PRECATÓRIOS; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES MOREIRA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

Gurinhém - PB, 10 de Janeiro de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

NEXIGIBILIDADE 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 empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade para a 
prefeitura municipal de Gurinhém; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - R$ 107.200,00.

Gurinhém - PB, 19 de Janeiro de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICO–ADMINISTRATIVA PARA 
DEFENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-
TADO, E DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (ESTADO E UNIÃO), ALÉM DA DEFESA 
E REPRESENTAÇÃO NA ESFERA DA JUSTIÇA FEDERAL, ENGLOBANDO O SETOR DE 
PRECATÓRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023. 
DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 
04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00–Outro Serviços de Terceira Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.00 – Serviços 
de Consultoria. VIGÊNCIA: até 24/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00007/2023 - 24.01.23 - ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade 
para a prefeitura municipal de Gurinhém. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E 
FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Ele-
mento de Despesa: 33.90.39.00–Outro Serviços de Terceira Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.00 
– Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 24/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00008/2023 - 24.01.23 - CARLOS ALBERTO FERREIRA 
RAMOS - R$ 107.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE EDITAL

PROCESSO SELETIVO 002/2023
Torna público que fará realizar através da Secretária de Administração e Planejamento o 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A ADMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, 
na forma do art.37, IX da CF/88, da Lei Municipal n. 331/2018, e nos termos do art. 92 da Lei 
Orgânica Municipal e demais instrumentos legais. Edital Disponível no seguinte Link: http://www.
gurjao.pb.gov.br/documentos/publicacao_extra/038_2023_GTNPMLT99H6C764.pdf. O local 
das inscrições será na sede da Prefeitura Municipal de Gurjão no Setor de Recursos Humanos, 
localizado à Rua Vicente Borges Gurjão, nº 158, Centro Gurjão/PB no PERÍODO 30 de janeiro a 
01 de fevereiro de 2023 no HORÁRIO: 9h às 14h Informações: no endereço supracitado e no E-
-mail:municipiogurjaopb@gmail.com.

Gurjão - PB, 24 de janeiro de 2023
JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE DISTRATO

DE CONTRATO
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, que o 

contrato n° 00005/2022 (INEXIGIBILIDADE 00001/2022), firmado com a empresa WASHINGTON 
VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, está encerrado desde 16.01.2023 decisão 
tomada em comum acordo.

Ibiara - PB, 16 de Janeiro de 2023
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO 
DE 2023, NO TRADICIONAL CARNAVAL DO MUNICIPIO DE IBIARA – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Ibiara: 10.000 – 13 392 1015 2095 – 3390.39. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00006/2023 - 20.01.23 
- EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de cestas básicas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro 
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 Fe-
deral nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ingá - PB, 25 de Janeiro de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para os serviços de coleta de 
digitais e tratamento dos pontos eletrônicos dos funcionários da Administração Municipal, no 
exercício de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2023. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO Dotação consignada no orçamento vigente 2023 
Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Itapororoca e: CT Nº 00022/2023 – 25.01.23 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA MEDEIROS 
04635431495 - R$ 28.800,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Livros para melhor atender as necessidades da secretaria de educa-
ção, conforme especificações do termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO 
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 3.3.90.32.01 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00018/2023 - 20.01.23 - STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 
- R$ 640.156,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
No Extrato de Homologação – Pregão Presencial 00030/2022- publicado em DOE Nr. 17.779 

do Estado da Paraíba Pag.40 e JORNAL A UNIÃO da Paraíba Pag.27, ONDE SE LÊ: VALOR TAL.
R$: 69.185,00 (sessenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais) LEIA-SE: 138.370,00 (cento e 
trinta e oito mil, trezentos e setenta reais)

Juazeirinho - PB, 25 de Janeiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Feve-
reiro de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços objetivando a realização de CONCURSO 
PÚBLICO para provimento de cargos efetivos, incluindo todos os procedimentos técnicos e ad-
ministrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas para a Prefeitura Municipal de Juru 
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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 26 de Janeiro de 2023
SIDNEY RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
A Prefeitura de Livramento /PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição 
de Recurso Administrativo contra o julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 
010/2022, protocolado no dia 25/01/2023 pelo email: pmllicitacoes@gmail.com da Comissão de 
Licitação CPL pela pessoa jurídica: ELP Construção e Consultoria Eireli-ME, CNPJ: 33.310.406/0001-
20, para maiores informações os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn 
(oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do endereço 
eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 25 de janeiro de 2023.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrô-

nico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da 
Rede Municipal de Ensino e Secretarias do município de Manaíra – PB. Data e horário do início da 
disputa: 09:30hs do dia 08/02/2023. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 25 de Janeiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
Nos termos dos elementos constantes na Justificativa que instrui o processo e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/20203, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para acompanhamento da gestão municipal e de 
todos os seus órgãos junto ao Tribunal de Contas da Paraíba e Tribunal de Contas da União, 
com o assessoramento jurídico através da emissão de pareceres e orientações preventivas e 
ainda elaboração de consulta, denúncias, representações, defesas e recursos junto às Cortes 
de Contas em processos de Acompanhamento de Gestão, tomada de Contas, Prestação de 
Contas Anual, Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, de Contas, de Convênios, 
de Gestão de Pessoal, de Licitações e Contratos de Obras e de Transparência de Gestão; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ÍTALO DE 
OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ Nº 26.805.761/0001-
04.– VALOR:  R$ 36.000,00.

Manaíra- PB, 19 de janeiro de 2023.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20301/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2023
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para acompanhamento da gestão municipal e de 

todos os seus órgãos junto ao Tribunal de Contas da Paraíba e Tribunal de Contas da União, com 
o assessoramento jurídico através da emissão de pareceres e orientações preventivas e ainda 
elaboração de consulta, denúncias, representações, defesas e recursos junto às Cortes de Contas 
em processos de Acompanhamento de Gestão, tomada de Contas, Prestação de Contas Anual, 
Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, de Contas, de Convênios, de Gestão de Pessoal, 
de Licitações e Contratos de Obras e de Transparência de Gestão.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA.
CONTRATADO(S): PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE, INDIVIDUAL DE AD-

VOCACIA
CNPJ nº 26.805.761/0001-04
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 1002 2007 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3390.39 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS). 

Manaíra- PB, 20 de Janeiro de 2023.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO 
DE ENTULHOS E LIMPEZA, POLDA DE ÁRVORES E JARDINEIRO, PARA SUPRIR AS NE-
CESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2023. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 07 de Fevereiro 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, 25 de Janeiro de 2023
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR E CALCETEIRO, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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, 19 de Janeiro de 2023
Olivanio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2023, para o dia 03 de 

fevereiro de 2023 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da Silva, 
120 - Centro - Queimadas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 25 de janeiro de 2023
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS, NO MUNICÍ-
PIO DE REMÍGIO: RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO (TRECHO 1), RUA ANTONIO NOBERTO 
BRUNO (TRECHO 2), RUA CELESTINA FERREIRA, RUA SISINIA VITÓRIO SERAFIM E RUA 
JOATAN GONÇALVES DE LIMA, REFERENTE AO CONVÊNIO CR 1070413-64. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00180/2021 - 
Sena Construções Eireli - CNPJ: 22.759.235/0001-02 - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 150 
dias. ASSINATURA: 20.01.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2022, que objetiva: 
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública de Conclusão De Pavi-
mentação Em Paralelepípedos Na Comunidade Serra Rajada, Zona Rural, Riachão Do Bacamarte/
PB, CONTRATO DE REPASSE: 1069651–85/2019 (893525); HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOAO VITOR SILVA CELESTINO - R$ 74.565,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 17 de Janeiro de 2023
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhe-

cimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de 
Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 15 de Fevereiro de 2023 as 10:00 horas, 
objetivo: Contratação de empresa de engenharia, para executar obra civil pública de implantação 
de rede de drenagem em diversas ruas projetadas no município de Riachão do Bacamarte - PB;  A 
reunião ocorrerá prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; 
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com - Edital: www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023
AFRÂNIO DE ARAÚJO

PRESIDENTE CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública de Conclu-
são De Pavimentação Em Paralelepípedos Na Comunidade Serra Rajada, Zona Rural, Riachão Do 
Bacamarte/PB, CONTRATO DE REPASSE: 1069651–85/2019 (893525). FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachao do Ba-
camarte: Recursos Próprios do Município de Riachao do Bacamarte:20.09 SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA- 15 451 1500 1038 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS PUBLICOS - 4490.51 99 OBRAS E INSTALÇAOES. CONTRATO DE REPASSE 
: 106951-85/2019- SINCOV 893525.. VIGÊNCIA: até 17/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00007/2023 - 17.01.23 - JOAO VITOR 
SILVA CELESTINO - R$ 74.565,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinados a 

esta Prefeitura. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas:  ADRIANO 
DE SOUZA LOUREIRO; ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO;  DISTRIBUIDORA TRIUNFO 
EIRELI; GUSTAVO XAVIER GARCEZ; HUMBERTO LIMA DA SILVA; JOSE CARLOS DE SOUZA 
PEREIRA; JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA; LINDENBERGUE NASCIMENTO DE 
SANTANA; M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA; PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI; RODRIGO DIEGO 
SOARES SANTOS; ROSELI DA SILVA DANTAS; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA, para – 
CONTINUAÇÃO DA FASE DE LANCES VERBAIS, que será realizado no dia 31 de janeiro de 
2023 às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 25 de janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, 
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38/2009, AMBAS 
DE 16/07/2009. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 11:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2023, na sala da referida 
comissão, sediada na Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
981881693. E-mail: licitacaosantacruz@gmail.com.

Santa Cruz - PB, 25 de Janeiro de 2023
MARIA GERLANE GERMANO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
RATIFICAÇÃO

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 prestação de serviços advocatícios e técnicos de 
natureza jurídica, abrangendo a comarca local junto ao Município e na elaboração de pareceres, 
acompanhamento técnico dos procedimentos legislativos e normativos da administração municipal, 
quais sejam, projetos de lei, leis, decretos, portarias e demais interesses do município de São José de 
Espinharas/PB; RATIFICO o correspondente procedimento a: GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS 
LTDA – ME – GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS - R$ 60.000,00.

São José de Espinharas - PB, 11 de janeiro de 2023.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20101/2023
OBJETO: Contratação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 

abrangendo a comarca local junto ao Município e na elaboração de pareceres, acompanhamento 
técnico dos procedimentos legislativos e normativos da administração municipal, quais sejam, 
projetos de lei, leis, decretos, portarias e demais interesses do município de São José de Espi-
nharas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS - 04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS - ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS 
LTDA - ME - R$ 60.000,00.

São José de Espinharas - PB, 12 de janeiro de 2023.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais de iluminação pública, 
para atender as necessidades de diversas secretarias de São José de Piranhas – PB, às 09:00 
horas, dia 07 de Fevereiro de 2023, na sala da CPL, sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais 
nº 10.520/02 e nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06 e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Os interessados poderão retirar o edital e seus 
anexos na sala da CPL, das 07h00min às 13h00min, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 25 de Janeiro de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 08 de Fevereiro de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Materiais de Construção para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e suas secretarias. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; 
Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de janeiro de 2023
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2023
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 DV00001/2023, 
que objetiva: O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física especializada para 
fornecer consultoria ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça no tocante a fiscalização 
de obras notadamente as provenientes de recursos federal ou estadual e ainda será responsável 
pela alimentação dos dados no SIMEC, SISMOB e GEOPB, emitir laudos e pareceres quando se 
fizer necessário. O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física especializada 
para fornecer consultoria ao Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: Fernando Gomes Araujo Filho - R$ 33.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Janeiro de 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2023. OBJETO: O presente contrato tem por 

objeto: Contratação de pessoa física especializada para fornecer consultoria ao Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça no tocante a fiscalização de obras notadamente as provenientes de 
recursos federal ou estadual e ainda será responsável pela alimentação dos dados no SIMEC, 
SISMOB e GEOPB, emitir laudos e pareceres quando se fizer necessário. O presente contrato 
tem por objeto: Contratação de pessoa física especializada para fornecer consultoria ao Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Urbanismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 
09/01/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação Empresa Técnica Especializada Para Pavimentação De Diversas Ruas Do 
Município De São Sebastião De Lagoa De Roça (Planejamento Urbano / Apoio a Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano) entre elas (Rua Maria Morais, Ruas Projeta 13,14,15,16,17,18,19) 
conforme termo de referência e especificações anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Pre-
ços nº 00002/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00075/2022 
- Moura e Andrade Construtora e Incorporadora Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 95.611,75. 
ASSINATURA: 24.01.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/siste-
ma/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de materiais de expediente diversos para atender todas as secretarias que fazem parte da 
administração. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro 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 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.

Sertãozinho - PB, 23 de Janeiro de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA ATENDER OS PACIENTES DIABÉTICOS, BEM COMO 
ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE – ESF’S, UPA, SAMU, E DEMAIS UNIDADES PERTENCENTES 
À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. Abertura das propostas no dia 08 de 
Fevereiro de 2023, às 09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal 
tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência.

24 de janeiro de 2023.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
Aquisição de materiais de consumo básico para o raio x, para atender as necessidades da UPA 
e de todas as demandas de PSF e Policlínica. Abertura das propostas no dia 08 de Fevereiro de 
2023, às 10:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.
tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 

10 de janeiro de 2023.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 

de fevereiro de 2023 às 11h30, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos Éticos, Genéricos 
e Similares, conforme tabela da ABC Farma.  Os interessados poderão acessar a cópia do edital 
no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal 
de Contas, www.tce.gov.br . 

Sousa, 24 de Janeiro de 2023
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 - 000
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/
sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
HORA MÁQUINA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro 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 refe-
ridas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: 
https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado.

Tacima - PB, 24 de Janeiro de 2023
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00006/2023, para o dia 09 de Fevereiro de 2023 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Site: http://
bnc.org.br/sistema/.

Tacima - PB, 25 de Janeiro de 2023
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2023/CINEP
Alienação de imóveis localizados no Distrito Industrial do Turismo

 - DITur, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, pessoa jurídica de direito 

privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n°. 
09.123.027/0001-46, em conformidade com as Leis Federais n°. 13.303/2016 e n°. 6.404/1976, 
a Lei Estadual n°. 10.781/2016, ao Decreto Estadual n°. 37.192/2016, ao Estatuto Social e 
ao Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, ambos desta sociedade de economia 
mista, bem assim com a Resolução de Diretoria CINEP n°. 010/2019 e as demais normas 
de direito privado e legislação aplicável, torna público o Edital de Chamamento Público n°. 
001/2023/CINEP, tendo como objeto a alienação, no âmbito do Programa de Incentivo Loca-
cional, de 04 (quatro) lotes de imóveis integrantes da área denominada Distrito Industrial do 
Turismo - DITur, localizado no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, destinados à 
implantação de empreendimentos voltados à hospedagem, animação, comércio e serviços.
As propostas deverão ser enviadas para análise através do site institucional da COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP (www.cinep.pb.gov.br), onde encontra-se 
disponível, na íntegra, o edital.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2023.
Rômulo Soares Polari Filho

Diretor Presidente

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E AS 

EMPRESAS VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING SOCIEDAD LTDA.
Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2023, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 

Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, socie-
dade de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores 
Presidente e de Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, 
casado, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade 
nº 2124925 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY 
FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, 
portador da cédula de identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade 
de João Pessoa – PB, com base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR 
UNILATERALMENTE o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 023/2020 
com as empresas VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING SOCIEDAD LTDA, que 
tem por objeto, formalmente o Lote O1 terreno próprio sob n° 17 situado no Setor Urbanístico 
Hoteleiro “B” do Condomínio Polo Turístico do Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito 
e caracterizado: A Poligonal tem início o vértice V1, que coincide com a linha frontal do lote 
na Av. “J”, no limite lateral com o lote do Parque Ecológico do Rio, Jacarapé, seguindo em 
segmento de reta de 350,00m até o vértice V2, com orientação magnética de 201° 00 SW; 
deste segue em segmento de reta de 200,00m até o vértice V3, com ângulo de 111° 00 SE; 
deste em segmento de reta de 350,OOm até o vértice V4, com ângulo de 21° 00 NE; deste 
segue em segmento de reta de 200,00m até o vértice inicial V1, com ângulo de 291° 000 
NW, fechando a poligonal, com área total de 7,0ha, limitando-se ao norte com a Avenida J, 
ao sul com o Parque Ecológico do Rio Jacarapé, a leste com a Avenida I e a oeste com o 
lote de Animação Turística n° 06. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.4354.0000.0000, con-
forme Edital de Chamamento Público n°. 002/2020/CINEP e Ficha de Cadastro inserta nos 
autos do Processo Administrativo CINEP n°. 1.710/2020 (1Doc), operando-se tal rescisão 
pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a 
empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida 
na Cláusula Sétima e Vigésima do Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 023/2020, 
anexado no Processo Administrativo PBDOC CIN-PRC-2021/00451, principalmente as que 
estabelecem como cláusulas resolutivas a destinação diversa do imóvel, não implantação/
funcionamento dentro do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda,o pleno direito de RESCIN-
DIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA, FIRMADO COM AS EMPRESAS VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING 
SOCIEDAD LTDA, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, 
conforme Resolução de Diretoria n° 010/2023, datada de 23 de janeiro de 2023, razão pela 
qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as 
responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSI-
DERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA nº 023/2020, firmado em 14 
de outubro de 2020, celebrado entre as  EMPRESAS VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND 
THEMING SOCIEDAD LTDA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2023.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO                RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor Presidente                                         Diretor de Operações

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E AS 

EMPRESAS VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING SOCIEDAD LTDA.
Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2023, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Esta-

do da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de 
economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ 
sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 
no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e 
domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casa-
do, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 
2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa – PB, com base na legis-
lação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda nº 024/2020 com as empresas VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS 
AND THEMING SOCIEDAD LTDA, que tem por objeto, formalmente o Lote 10, composto pelos 
imóveis identificados como Lote 10.1., assim descrito: Lote de terreno próprio sob n° 01, situado 
no Setor Urbanístico Animação Turística do Condomínio Polo Turístico Cabo Branco, nesta Capital, 
assim descrito e caracterizado: A Poligonal tem início o vértice V1 na confluência das Avenidas “I” 
e “A”, seguindo em arco de círculo de comprimento 35,00m até o vértice V2, na Avenida A, com 
orientação magnética de 262° 15 SW; deste segue em segmento em segmento de reta dê 45,00m 
até o vértice V3, com ângulo de 208° 15 SW; deste segue em segmento de reta de 51,00m até o 
vértice V4, com ângulo de 216° 00 SW; deste segue mento de reta de 165,00m até o vértice V5, 
com ângulo de 111° 15 NW; deste segue em segmento de reta de 110,00m até o vértice V6, com 
ângulo de 21° 15 NE; deste segue em segmento de reta de 116,00m até o vértice inicial V1, com 
ângulo de 291° 15 NW, fechando a poligonal, com área total de 1,66ha, limitando-se ao norte com 
a Avenida I, ao sul com o lote de animação turística n° 06, a leste com o lote de animação turística 
n° 02, e a oeste com a Avenida A. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.3378.0000.0000; Lote 10.2., 
assim descrito: Lote de terreno próprio sob n° 02 situado no Setor Urbanístico Animação Turística 
do Condomínio Polo Turístico do Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito e caracterizado: A 
Poligonal tem início no vértice V1, que coincide com a linha frontal do lote na Avenida I, no limite 
lateral com Lote de Animação Turística n° 01, seguindo em segmento de reta de 110,00m at vértice 
V2, com orientação magnética de 201° 00 SW; deste segue em segmento de reta de 100,00m até 
o vértice V3, com ângulo de 111° 00 SE; deste segue em segmento de reta de 110,00m até o vér-
tice V4, com ângulo de 21° NE; deste segue em segmento de reta de 100,00m até o vértice inicial 
V1, com ângulo de 291° 00 SW, fechando a poligonal, com área total de 1,10 ha, limitando se ao 
norte com a Avenida I, ao sul com o lote de animação turística n° 06, a leste com o lote de Anima-
ção turística n° 03, e a oeste com o lote de animação turística n° 01. Cadastro na PMJP sob n°. 
48.025.3496.0000.0000; Lote 10.3., assim descrito: Lote de terreno próprio sob n° 03 situado no 
Setor Urbanístico Animação Turística do Condomínio Pólo Turístico do Cabo Branco, nesta Capital, 
assim descrito e caracterizado: A Poligonal tem início no vértice V1, que coincide com a linha 
frontal do lote na Avenida “I” no limite lateral com lote de Animação Turística n° 02, seguindo em 
segmento de reta de 110,00 até o vértice V2, com orientação magnética de 201° 00 SW; deste 
segue em segmento de reta de 100,00m até o vértice V3, com ângulo de 111° 00 SE; deste segue 
em segmento de reta de 110,00m até o vértice V4, com ângulo de 21° NE; deste segue em seg-
mento de reta de 100,00m até o vértice in fechando a poligonal, com área total de 1,10 ha, limitan-
do inicial V1, com ângulo 291° 00 SW, se/ao norte com Avenida I, ao sul com o lote de animação 
turística n° 06, a leste com o lote de animação turística n° 04, e a oeste com o lote de animação 
turística n° 02. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.3596.0000.0000; Lote 10.4., assim descrito: Lote 
de terreno próprio sob, 04 situado no Setor Urbanístico Animação Turística do Condomínio Polo 
Turístico Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito e caracterizado: A Poligonal tem início no 
vértice V1, que coincide com a linha frontal do lote na Avenida I, no limite lateral com lote de ani-
mação Turística n° 03, seguindo em segmento de reta de 110,00m até o vértice V2, com orientação 
magnética de 201° 00 SW; deste segue em segmento de reta de 135,00m até o vértice V3 com 
ângulo de 111° 00 SE; deste segue em segmento de reta de 110,00m até ,o vértice V4, com ângu-
lo de 21° NE; deste segue em segmento de reta 135,00m até o vértice inicial V1, com ângulo de 
291° 00 SW, fechando a poligonal, com área total de 1,48 ha, limitando se ao norte com a Avenida 
I, ao sul tom o lote de animação turística n° 05, a leste com a Avenida I, e a oeste com lote de 
animação turística n° 02. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.3762.0000.0000; Lote 1 0.5., assim 
descrito: Lote de terreno próprio sob n° 05 situado no Setor Urbanístico Animação Turística do 
Condomínio Polo Turístico do Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito e caracterizado: A Poli-
gonal tem início no vértice V1, que coincide com os li lateral com lotes de Animação Turística n°s 
04 e 06, seguindo em segmento de reta de 135,00m até o vértice V2, com orientação magnética 
de 201° 00 SW; deste segue em seguimento de reta de 135,00m até o vértice V3, com ângulo de 
111° 00 SE; deste segue em segmento de reta de 125,00m até o vértice V4, com ângulo de 21° 
NE; deste segue em segmento de reta de 135,00m até o vértice inicial V1, com ângulo de 291° 00 
SW, fechando a poligonal com área total de 1,68 ha, limitando se ao norte com o lote de animação 
turística n° 04, ao sul com a Avenida J e o lote hoteleiro n° 17, a leste com a Avenida I, e a oeste 
com o lote de animação turística n° 06. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.4041.0000.0000; Lote 
10.6., assim descrito: Lote de terreno próprio sob n° 06 situado no Setor Urbanístico Animação 
Turística do Condomínio Polo Turística do Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito e caracteri-
zado: A Poligonal tem início o vértice V1, que coincide com a linha frontal do lote na Avenida “A”, 
no limite lateral com o Lote de Animação Turística n’ 01, seguindo em segmento de reta de 69,00m 
de comprimento até o vértice V2, com orientação magnética de 228° 00 SW; deste segue em 
segmento de reta de 155,00m de comprimento até o vértice V3, com ângulo de 151° 00 SE; deste 
segue em segmento de reta de 370,00m de comprimento até o vértice V4, com ângulo de 172° 00 
SE; deste segue em segmento de 100,00m de comprimento até o vértice com ângulo de 111° 00 
SE; deste segue em segmento de reta de 485,00m de comprimento até o vértice V6, com ângulo 
de 21° 00 NE; deste segue em segmento de reta de 365,00m de comprimento até o vértice inicial 
V1, com ângulo de 291° 00 NW, fechando a poligonal, com área total de 11,83 ha, limitando ani-
mação turística n°s 01, 0se ao norte com os lotes de 2 e 03, ao sul com o Parque Ecológico do Rio 
Jacarapé, a leste com o lote de animação turística n° 05 e o lote hoteleiro n° 17, e a oeste com a 
Avenida A. Cadastro na PMJP sob n°. 48.025.3180.0000.0000; e Lote 10.6., assim descrito: Lote 
de terreno próprio 06 situado no Setor Urbanístico Animação Turística do Condomínio Polo Turís-
tica do Cabo Branco, nesta Capital, assim descrito e caracterizado: A Poligonal tem início o vértice 
V1, que coincide com a linha frontal do lote na Avenida “A”, no limite lateral com o Lote de Animação 
Turística n’ 01, seguindo em segmento de reta de 69,00m de comprimento até o vértice V2, com 
orientação magnética de 228° 00 SW; deste segue em segmento de reta de 155,00m de compri-
mento até o vértice V3, com ângulo de 151° 00 SE; deste segue em segmento de reta de 370,00m 
de comprimento até o vértice V4, com ângulo de 172° 00 SE; deste segue em segmento de 100,00m 
de comprimento até o vértice com ângulo de 111° 00 SE; deste segue em segmento de reta de 
485,00m de comprimento até o vértice V6, com ângulo de 21° 00 NE; deste segue em segmento 
de reta de 365,00m de comprimento até o vértice inicial V1, com ângulo de 291° 00 NW, fechando 
a poligonal, com área total de 11,83 ha, limitando-se ao norte com os lotes de animação turística 
n°s 01, 02 e 03, ao sul com o Parque Ecológico do Rio Jacarapé, a leste com o lote de animação 
turística n° 05 e o lote hoteleiro n° 17, e a oeste com a Avenida A. Cadastro na PMJP sob n°. 
48.025.3180.0000.0000, conforme Edital de Chamamento Público n°. 002/2020/CINEP e Ficha de 
Cadastro inserta nos autos do Processo Administrativo CINEP n°. 1.711/2020 (1Doc), operando-se 
tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO 
que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão conti-
da na Cláusula Sétima e Vigésima do Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 024/2020, 
anexado no Processo Administrativo PBDOC CIN-PRC-2021/00451, principalmente as que esta-
belecem como cláusulas resolutivas a destinação diversa do imóvel, não implantação/funcionamen-
to dentro do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda,o pleno direito de RESCINDIR UNILATE-
RALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, FIRMADO 
COM AS EMPRESAS VIAVOX INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING SOCIEDAD LTDA, a 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores 
respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 
010/2023, datada de 23 de janeiro de 2023, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações 
das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e 
oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos 
acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA nº 024/2020, firmado em 14 de outubro de 2020, celebrado entre as  EMPRESAS VIAVOX 
INTERATIVE S.L. e PARKS AND THEMING SOCIEDAD LTDA e a COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2023.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO                RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor Presidente                                          Diretor de Operações

SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 
DO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Serviço Público do Estado da Paraíba 
– SATENF/PB, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 44.645.213/0001-46, com 
sede à Rua João Rodrigues Alves, nº 125, sala 01, Bancários, CEP 58051-022, nesta Capital do 
Estado da Paraíba, por meio de seu Presidente, nos termos do Estatuto, CONVOCA a categoria 
profissional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do quadro funcional do Município de João 
Pessoa e do Estado da Paraíba, ativos e inativos, sejam de vínculo estatutário, sejam prestadores 
de serviço, para participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na próxima 
segunda-feira, dia 30 de janeiro, às 19h30min, em primeira convocação, com maioria absoluta dos 
filiados e às 20h00min, em segunda convocação, com qualquer número, de forma remota/virtual, 
nos termos do art. 14 do Estatuto, por meio de aplicativo Google Meet, link (meet.google.com/vpf-
-kdgq-hba) para discussão e deliberação da seguinte pauta: Indicativo de paralisação, em virtude 
da falta de diálogo da gestão do Município de João Pessoa e, principalmente, do veto das emendas 
na LOA para pagamento do Piso Salarial da Enfermagem; a ausência de reajuste de 33% aos 
profissionais do SAMU; o descumprimento do PCCR; o pagamento incorreto do adicional noturno 
e da insalubridade, dentre outros de interesse da categoria.

João Pessoa- PB, 25 de janeiro de 2023.
Fábio Petterson Vieira da Silva

Presidente do SATENF/PB

SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDEP
Edital de convocação da assembleia geral extraordinária

O Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba – SINDEP, entidade sindical de primeiro 
grau, representando os profissionais Enfermeiros em nível Estadual, inscrito sob o CNPJ nº 
07.227.878/0001-03, código da entidade sindical nº 98030-7, Carta Sindical nº 46224.000201/2007-
68 sediado na Praça da Independência, 18. Empresarial Independência, Sala 312, 3º andar, Centro, 
João Pessoa – PB, CEP 58.013-025, neste ato representado por sua Presidente Milca Rodrigues do 
Rego, inscrita no Coren nº 241.430, portadora da cédula de identidade RG nº 09.394.068-88/PB e 
CPF nº 442.684.835-00  no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCAR a categoria 
dos profissionais Enfermeiros (as) para Assembleia Geral Extraordinária, que será virtual pelo en-
dereço (meet.google.com/hpn-hvrb-orh) para o dia 30 de janeiro de 2023, às 16:00 hs em primeira 
convocação e as 16:30 em segunda convocação para discussão e aprovação dos seguintes pontos 
de pauta: 1 – Análise, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações dos (as) Enfermeiros (as) 
empregados a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 2023/2024, encaminhada 
pela Federação Nacional dos Enfermeiros – FNE; 2 – Encaminhamentos das Assembleias dos 
(as) Enfermeiros (as) vinculados à EBSERH para a Federação Nacional dos Enfermeiros. Fica, 
portanto, convocada a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Estatuto Social da entidade

João Pessoa, 25 de janeiro de 2023.
MILCA RODRIGUES DO REGO

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
 Pelo presente e no uso das atribuições que a mim são conferidas, junto com a Comissão Eleitoral, 

em conformidade com o Estatuto Social do Clube, faço saber aos interessados que no dia 25 ( vinte 
e cinco) de fevereiro de 2023 as 19 horas, será realizada  a reunião de ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 
para ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO, do 
clube, para mandato do  quadriênio 2023-2027. Portanto fica a partir da publicação deste edital 
aberto o prazo de 72 horas, para o registro de chapas, que deverá ser registrada na secretaria do 
Centro de Treinamento da SESQ, respectivamente  com a Comissão Eleitoral.

A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE-SESQ, convoca seus Diretores, Conselheiros 
e Associados para participarem da eleição. Em primeira convocação a realizar-se no dia 25 de 
fevereiro de 2023 com maioria absoluta, ou 30 minutos após com a presença mínima de partici-
pantes, na sede do “Centro de Treinamento da SESQ”, com endereço na Rua Elvira Araújo Agra 
nº 56- Mirante- Campina Grande/PB, com atenção ao artigo 9º, alínea “a” e artigo 10º do Estatuto 
Social, a deliberarem sobre a seguinte pauta:

1.  ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CONSELHO FISCAL – EFETIVOS 
E SUPLENTES

2.  Outras deliberações.
Queimadas, 25 de janeiro de 2023.

HUMBERTO LOPES DA SILVA
Presidente

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e de conformidade com o Estatuto Social da Entidade e demais disposições 
legais aplicáveis, convoca todos os jornalistas do Estado para participar da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL, para deflagrar a CAMPANHA SALARIAL 2023/2024, a ser 
realizada na modalidade on line no dia 31 de janeiro de 2023, às 19h00, em primeira con-
vocação, com a presença de 1/4 (um quarto) dos associados, ou, em segunda convocação, 
30 minutos depois, com qualquer número de associados, pela plataforma Google Meet, cujo 
link será amplamente divulgado no dia 31 por meio do site, e-mail, whatsapp e redes sociais 
do sindicato, com o objetivo de discutir e deliberar, com a maioria simples dos presentes, 
sobre a seguinte pauta:

1. Informes gerais;
2. Proposta de Pauta de Reivindicações para Campanha Salarial 2023/2024;
3. Autorização para que o Sindicato promova negociação direta ou com a intervenção de mediador, 

prevista na forma da lei, com as empresas jornalísticas de meio impresso, televisão, radiodifusão, 
internet, assessorias de comunicação e/ou com o Sindicato de sua representação econômica, 
podendo assinar ACORDOS COLETIVOS ou CONVENÇÃO COLETIVA;

4. Autorização para que o Sindicato instaure movimento paredista (greve) ou DISSÍDIO COLE-
TIVO, na hipótese de malograrem as negociações;

5. Fixação do valor da Contribuição Assistencial;
 João Pessoa - PB,  24 de janeiro de 2023

LAND SEIXAS DE CARVALHO
Presidente

COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORRS RURAIS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA

DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA S/N QUADRA 5 LOTE 1 – 58301-645
CNPJ: 24.637.299/0001-58
NIRE: 2540009871
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A diretora presidente da cooprafe – cooperativa mista dos produtores rurais na agricultura familiar 

da paraíba, no uso das suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os cooperados 
que nesta data somam-se 130 em pleno gozo dos seus direitos sociais para participarem da as-
sembleia  geral ordinária que se realizará- se  na sede da cooprafe, no dia 10 de Fevereiro de 2023. 
A assembleia geral ordinária se realizara se em primeira convocação às 08h, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos cooperados. Às 09h, em segunda convocação com a metade mais um dos 
cooperados e  às 10h, em terceira e ultima convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício social de 2022;
2. Destinação das sobras;
3. Eleição do conselho administrativo;
4. Eleição do conselho fiscal;
5. Quaisquer assuntos de interesse social.

JANETE XAVIER LEITE
DIRETORA PRESIDENTE

ELEIÇÕES SINDICAIS
A V I S O

 Avisamos aos associados que será realizada eleição do Sindicato dos Contabilistas no Estado 
da Paraíba, no dia 17 de fevereiro do ano 2023, na sede desta Entidade, situada na Av. Flavio 
Ribeiro Coutinho, 500, sala 701, João Pessoa-PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal 
e Delegados Representantes junto a Federação, devendo o registro de chapas ser apresentado 
na Secretaria, no horário de 8 às 12 e de 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no período 
de dez dias, a contar da publicação deste aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se 
afixado na sede deste Sindicato.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2023.
Laércio Gonçalves Braga,
Presidente.

EDITAL DE LOTEAMENTO.
LOTEAMENTO URBANO COM A DENOMINAÇÃO.

“RESERVA CLÁUDIA CARVALHO” - EM PATOS - PARAIBA.
FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Titular do Serviço Notarial e Registral 1º Oficio da 

Comarca de Patos, Estado da Paraiba, de acordo o que estatui a Lei nº 6.766/79 de 19 de 
dezembro de 1979.

FAZ SABER a todos os interessados que, a RB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Recife, Esta-
do de Pernambuco, a Rua Evaristo da Veiga, nº 217, Sala 102, Bairro Casa Amarela, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 04.235.100/0001-58, os documentos necessários pela Lei Federal nº 
6.766/79, de 19 de dezembro de 1979, para o registro de um LOTEAMENTO denominado 
“RESERVA CLÁUDIA CARVALHO”, localizado a Rua Maria Gorete Vieira Franco, Bairro Mo-
rada do Sol, desta cidade de Patos, Estado da Paraíba, com uma área total de 129.846,00 
metros quadrados, Perímetro 1.794,62 metros, conforme matricula nº 60.582, deste Serviço 
Notarial e Registral “Carlos Trigueiro”, desta Comarca de Patos-PB. O Loteamento contém: 
(16) dezesseis Quadras com (370) trezentos e setenta Lotes. Do Loteamento: - Áreas de Lotes 
Comerciáveis: 58.746,80m², equivalente a 45,24%. - Áreas do Sistema Viário: 18.954,67m², 
equivalente a 14,60%. - Áreas Verdes: 28.566,86m², equivalente a 22,00%. - Área Pública de 
Equipamentos Comunitários: 3.501,12m², equivalente a 2,70%. - Área de Preservação Perma-
nente 20.076,55m², equivalente a 15,46%. - Área total: 129.846,00m², equivalente a 100%. Foi 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Patos-PB, e demais repartições competentes. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no local de 
grande circulação do Estado, por três (03) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal 6.766/79 de 19 de dezembro de 1979. - Findo o prazo e não havendo 
reclamação ou impugnação será o loteamento registrado, não cabendo qualquer recurso. - Dado 
e passado nesta cidade de PATOS(PB), 18 DE JANEIRO DE 2023. Eu, FERNANDO MEIRA 
TRIGUEIRO, Titular do Serviço Notarial e Registral 1º Oficio da Comarca de Patos, Estado da 
Paraiba, a subscrevi e digitei, dou fé.

A EQ ZEN INCORPORACOES SPE LTDA, SOB O CNPJ: 47.729.154/0001-82, TORNA PUBLICO 
QUE REQUEREU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABE-
DELO (SEMAPA) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO DE UM 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 28 APARTAMENTOS, LOCALIZAD0 NA RUA VIRGINIA 
MARIA N. G. PIMENTEL, S/N, LOTE 20D, QUADRA 06, LOTEAMENTO BELA VISTA II, CABE-
DELO, CEP 58102-332.

NUNES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 30.710.122/0001-
32, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – LI, para construção de imóvel residencial multifamiliar, localizado na Rua Projetada, 
s/n, Quadra E-05, Lote 09, do Loteamento denominado Village Jacumã, Praia de Jacumã, Município 
de Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 09.472.746/0001-72, torna 
público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a LPI – Licença Previa e instalação, para uma Residência unifamiliar com 922,50M², em um lote 
de Terreno localizado na Av Mar da Sibéria, S/n, Lote 03, Quadra 35, Internares, Cabedelo – PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

ANDRE LUIZ HONORIO DA SILVA, CPF 008.098.784-29, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À  
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO 
NO LOTE “J”, QUADRA 14, LOTEAMENTO PROLONGAMENTO PARQUE ESPERANÇA, 
CABEDELO PB.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CPF 191.119.164-00, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO,Nº2020.0000429 DE UMA CONSTRUÇÃO RESIDEN-
CIAL UNIFAMILIAR SITUADO NO LOTE 19, QUADRA “E” NO CONDOMINIO VILLAS PONTA DE 
CAMPINA, EM PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 28.194.163/0001-71, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO,  À 
LICENÇA DE OPERAÇÃO  DE UM IMÓVEL MULTIFAMILIAR, SITUADO NO LOTE 01 - M, QUADRA 
P, LOTEAMENTO JARDIM LEONOR VIANA, CABEDELO PB.

Kaligia Deininger de Oliveira e outros, portadora do CPF n° 649.600.564-87, torna público 
que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de uma residência unifamiliar, situada 
à Rua Santa Cavalcanti, 305 – Lote 10A - Quadra ‘f’, Loteamento Olavo Novais, Município de 
Cabedelo, Paraíba.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2023 Publicidades
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