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Comentários de 
noiva de jogador 
entram na mira 
do MPPB

Órgão vai apurar se 
Adriana Borba incorreu 
em crime de racismo por 
comentários xenofóbicos.
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‘Tanque vazio’: PF 
combate extração 
ilegal de areia em 
Campina Grande

Já em João Pessoa, ação 
integrada das Forças de Se-
gurança do Estado cumpre 
18 mandados de prisão.
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Micro e pequenas 
empresas têm até 
terça-feira para 
aderir ao Simples 

Solicitação deve ser rea-
lizada, via internet, através 
do Portal do Simples Na-
cional.
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STF investiga 
informações 
falsas sobre 
yanomamis

Medidas adotadas pelo 
governo Bolsonaro não te-
riam seguido o planejamen-
to aprovado pela Corte.
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Governador assegura R$ 500 mi 
em obras rodoviárias para o estado

EM bRASÍLIA

Arcos metropolitanos e triplicação da BR-230 entram na pauta de audiência no Ministério dos Transportes. Página 13

Há 100 anos 
morria o “Castro 
Alves” da poesia 
paraibana

Em 1892, Eliseu Elias 
César chegou a fundar uma 
associação cívico-literária 
de orientação republicana.
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Reação aos atos 
terroristas que ocorreram 

no dia 8 de janeiro, 
propostas visam endurecer 

a legislação sobre 
crimes contra o Estado 

Democrático de Direito.
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Ministro da Justiça apresenta
Pacote da Democracia para Lula

n “A ficção, assim como a poesia, 
exige ritmo, cadência, um texto 
inconsútil, inteiriço, que 
não se assemelhe a uma 
colcha de retalhos”.

Sérgio de Castro Pinto
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n “O imaginário do país, 
infelizmente, ainda está ancorado 
no desejo colonial de devorar e 
aniquilar (os povos originários)”.

Sandra Raquew Azevêdo
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que procura por 
hotéis na capital 
cresceu em 2022

E para este ano, setor 
hoteleiro prevê ocupação 
de 85% de leitos durante 
as prévias carnavalescas. 
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Evento, hoje e amanhã, em Guarabira, celebra 
os 100 anos de ‘‘O Romance do Pavão Misterioso’.
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Centenário de um 
clássico do cordel

Proposta para 
otimizar jogos 
ganha adesão

Iniciativa, que propõe 
cronômetro parado para 
evitar a popular “cera”, 
ganha apoio de dirigentes.  
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Durante encontro com o ministro dos Portos e Aeroportos, João Azevêdo também solicitou o início da construção do aeroporto de Patos. Página 4

Estado formaliza a viabilização de voo para Cajazeiras

Foto: Secom-PB



Há uma espécie de III Guerra Mundial em andamento que, por ser de pe-
queno porte, diga-se assim, não está traumatizando o planeta com a destrui-
ção de cidades e a morte de civis e militares em vários países, simultanea-
mente. Trata-se da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito foi iniciado 
em 24 de fevereiro do ano passado, portanto, está perto de completar um 
ano. A Rússia de Vladimir Putin é uma superpotência atômica, mas a pe-
quena Ucrânia de Volodymyr Zelensky tem resistido bravamente à invasão.

De uma maneira geral, o mundo preocupa-se com a guerra russo-u-
craniana não tanto por solidariedade ao povo da nação invadida, mas por 
medo de que a conflagração acabe evoluindo para uma hecatombe, a partir 
do envolvimento mais radical de aliados, de ambas as partes beligerantes, 
que detêm arsenais nucleares. Putin, por exemplo, já sinalizou de que po-
derá lançar mão de armas atômicas para retaliar eventuais ataques à Rús-
sia, mas até agora tudo permanece no campo da retórica, felizmente.

Por que, então, considera-se a batalha de Moscou contra Kiev uma mi-
niatura de Guerra Mundial? Porque atrás de Volodymyr - incentivando-o 
à uma heroica reação, por meio do fornecimento de armas e ideias - estão, 
por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia e alguns países mem-
bros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Já Putin rece-
be o apoio, em maior ou menor grau, de China, Belarus, Coreia do Norte, 
Eritreia, Síria, Venezuela, Cuba e Nicarágua. A posição do Brasil é dúbia.

Pois bem, anuncia-se agora o envio de um lote de tanques de guerra à 
Ucrânia. Acreditam os partidários de Volodymyr que tal medida capacita-
rá Kiev a deter o ataque arrasador e definitivo que Moscou ora está plane-
jando. A Alemanha enviará tanques Leopard 2, os Estados Unidos tanques 
Abrams, o Reino Unido tanques Challenger 2, e assim por diante. Toda vez 
que intensifica-se explicitamente o apoio militar à Ucrânia, aumenta tam-
bém de intensidade o pavor de uma escalada nuclear.

O fato é que o mundo não pode dormir sossegado enquanto perdurar a 
guerra na Ucrânia. Cidades estão sendo destruídas, pessoas estão morren-
do, a natureza desvanece, o custo de vida aumenta e, o que é pior, existe o 
perigo real e imediato de utilização de artefatos atômicos. O armistício não 
é fácil. A Rússia quer reposicionar-se, do ponto de vista político, econômico 
e militar, no entanto, na perspectiva da banda ocidental, quem estaria dis-
posto a ceder o lugar? Com a palavra, Biden, Putin e Xi Jinping.

Crônica

Quem vai ceder?
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Os tijolos da senzala
Se os tijolos da senzala sentissem dor, 

muitas dores teriam suportado, até o dia em 
que foram quebrados, a golpe de picaretas, 
pelos pedreiros sem conhecimento. Não se-
riam menores do que os pisados, no tempo 
da escravidão. Tijolos no piso que, como as 
telhas do teto, viram tudo, serviam a tudo, 
suportando todo o peso que, por cima de si, 
passava, dormia ou guardava-se. As dores do 
corpo, geralmente, curam-se, mesmo quando 
a solução se torne dolorida, como os cortes de 
uma cirurgia. Mas, espelhemo-nos no prin-
cípio lógico do que é necessário: “Retirada 
a causa, elimina-se o efeito” (Sublata causa, 
tollitur effectus).  

Mas, por que retirar as vetustas lajes, que 
continham as dores do passado para nos con-
tar, durante a escravidão? Já tinham superado 
os horrores senhoriais, os abusos das milhares 
de pisadas ou o peso dos corpos suados. Es-
tavam ali tão somente para contar a história, 
testemunhar as injustiças, ressoar as chicota-
das. Como se justifica apagar o passado tão re-
velador de avisos, de coisas, e do que não deve 
voltar mais? É um dolorido estrago que fazem 
ao patrimônio, estrago irrecuperável e injusti-
ficável, como aqueles recentemente, de modo 
vil e brutal, no dia 8, nos palácios dos três 
poderes. Essas não seriam passageiras como 
as dores febris das inflamações, aliviadas por 
paliativos analgésicos. Quase como as sofridas 
pela árvore decepada, na floresta virgem, pelo 
golpe vil do machado. A custo de qualquer 
lucro, o patrimônio público, característica das 
nossas cidades e da nossa gente, vem sendo 
vilipendiado, com o mesmo desdém como se 
vinham exterminando os yanomamis, apenas 
pela desumana ganância do garimpo. Tudo 
numa mesma trilha, estejam eles num barco 
ou topo de uma árvore, armados e à espreita.  

O adequado remédio, contra tal desprezo 
pelo patrimônio, todos dizem: educação para 
valorizarmos o que fomos, somos e temos. 
Nesse contexto, para brotar e fazer crescer a 
consciência de preservação do patrimônio e 
combater a crescente derrubada ou demoli-
ção do que está, historicamente, construído. 
Não valorizar nosso patrimônio faz parte da 
miopia que não enxerga os conteúdos nacio-
nais da nossa cultura. O que preocupa é que 

a educação, em vez de ser multiplicadora 
dessa sã consciência, age por uma educação 
meramente “tecnicista”, alheia a uma forma-
ção integral do cidadão, com ainda resquícios 
continuadores da “colonização cultural”. 

A atuação e a multiplicação dessas pes-
soas, com rejeitável postura, nas escolas e 
nas universidades, aprendendo e ensinando, 
são gente letrada, objeto do que diz Darcy 
Ribeiro: “Consequência natural, embora não 
inevitável, da própria condição de dependên-
cia das nossas sociedades (...) Mas também 
efeito de dois agentes causais: a) da campa-
nha sistemática de doutrinação dos quadros 
universitários e sua agregação a programas 
forâneos; e b) da ausência de uma consciência 
crítica generalizada (...)”. Como apontar tais 
posturas, se esses propósitos, incutidos em 
afortunados empreendedores, em vez de 
soerguer o valioso patrimônio público, des-
troem ou deixam destruí-lo, como acontece 
com os tijolos da senzala? Cura-se dor de ideia 
com outra ideia e não com ações paliativas. 
Zelemos a memória coletiva, assim como 
cuidamos da nossa própria memória.

Na rua em que eu moro alguns ter-
renos baldios formam pequenas lagoas. 
Na verdade, são pequenas, mas gene-
rosas, poças formadas com as chuvas 
que, neste período, bafejam os Sertões 
com água, verde e densas nuvens. Po-
ças que, protegidas pelo mata-pasto, pe-
las touceiras de algodão de seda, pelas 
moitas de capim, nos fins de tarde são 
povoadas por bois e vacas que pastam 
indolentes ao som monótono de seus 
chocalhos e indiferentes ao barulho de 
carros e gentes.

Mas, o que as pequenas lagoas tra-
zem de mais encantador é a profusão de 
cantos de sapos. Sapos de vários tipos 
que, nas bocas de noite, entoam sons di-
versos como a festejar a natureza que se 
renova, mesmo que em ínfimos espa-
ços. Aos minguados assistentes huma-
nos que, despidos de sua pressa diária, 
freiam seus passos e deleitam seus ou-
vidos e ser com esta melodia se faz mais 
forte a convicção de que a vida, quan-
do respeitada em seu trajeto natural, se 
faz novidade.

E no alto de uma torre, que a moder-
nidade improvisa em ferro, fios, parábo-
las, um casal de carcará cuida do ninho 
e mistura seu estridente canto ao coa-
xar dos sapos enquanto alguns cães vi-
ra-latas que fazem das ruas seu habitat 
reviram restos de sacolas de lixo na vã 
esperança de algumas migalhas de co-
mida que saciem, mesmo que minima-
mente, seus esqueléticos corpos. Emi-
tem frágeis latidos e grunhidos, mas, 
como a respeitar a sequência da natu-
reza, também se calam e engrossam a 
assistência da sinfonia dos sapos.

Buzinas de automóveis quebram, 
com recorrência, o ritmo dos sons que 
se misturam ao ronco e barulho de má-
quinas e gentes apressadas em sua tra-
jetória de seguir na direção de um qual-
quer lugar.

O silêncio da madrugada insone traz 
o som dos sapos que ainda mantem sua 
cantilena nas improvisadas lagoas dos 

terrenos baldios. Sem a concorrência de 
outros barulhos, naturais ou inventa-
dos, ele reverbera e ressoa mais longe e 
mais límpido. Com mais cuidado e co-
nhecimento se é capaz, então, de identi-
ficar a espécie produtora do som. São sa-
pos cururu, pererecas, caçotes, rãs, um 
ou outro não identificado, mas que, nos 
pequenos espaços das poças de água, se 
agregam num mesmo movimento, dis-
sipando diferenças e associado diver-
sos em uma única versão: a natureza.

E, ousando sonhar com o poder que 
transforma, decreto que em todas as 
ruas de todas as cidades existirão sem-
pre terrenos baldios onde sapos, bois, 
carcarás nos tragam, em seus sons, 
voos, mugidos, a lembrança da vida 
como expressão da natureza que, mes-
mo acanhada em uma pequena poça 
de água, se renova e nos atualiza a re-
levância do viver e, assim, de sermos 
nós também passageiros dessa aven-
tura chamada terra. 

As lições dos sapos

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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A natureza não reconhece o patrimônio
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lagoas trazem 
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de cantos de 
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Protagonismo 
em 2024 e 2026 

“Contribuir Para  
gerar unidade” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Cirurgias eletivas: ministra da  
saúde elogia o ‘oPera Paraíba’ 

“Já Com reCursos garantidos”  

obras terão Continuidade  

aProvadas Por maioria  

O governador João Azevêdo (PSB) assegurou 
investimentos no Lula III para obras rodoviárias, 
após audiência com o ministro dos Transportes, 
Renan Filho: “Uma parceria importante que faz 
com que o ministério assegure investimentos na 
Paraíba que somam mais de R$ 500 milhões, já 
com recursos garantidos. Saio daqui muito feliz 
por termos restabelecido as relações institucio-
nais que o estado precisa ter com os ministérios 
que integram o governo do presidente Lula”.  

Entre as obras que terão continuidade, está a 
triplicação da BR-230, na Região Metropolitana 
de João Pessoa. “Tivemos a oportunidade de ga-
rantir a continuidade das obras de triplicação da 
BR-230, do trecho de Cabedelo às Três Lagoas. 
Uma parte será realizada pelo Exército e para 
a outra parte será feita uma licitação para que 
as obras sejam concluídas”, disse João Azevêdo.   

O resultado já era presumível e foi alcançado 
de forma maiúscula, como comprova o placar: 
o Plenário da ALPB aprovou por 31 votos a favor 
e cinco contra as contas do governador João 
Azevêdo (PSB), relativas aos exercícios de 2019 
a 2021, e as do ex-governador Ricardo Coutinho 
(PT), referentes aos anos de 2016 a 2018. Os pa-
receres já haviam sido aprovados pela Comissão 
de Orçamento.   

“Nosso objetivo é con-
tribuir para gerar uni-
dade de ação em favor 
de nosso estado”. Do 
deputado Damião Fe-
liciano (União Brasil), 
novo coordenador da 
bancada federal da Pa-
raíba, que é composto 
por 15 parlamentares, 
sendo 12 deputados fe-
derais e três senadores. 
Ele assume a função 
antes ocupada pelo 
senador eleito, Efraim 
Filho (União Brasil).   

Tibério Limeira (PSB) 
reafirmou, em entrevis-
ta a uma rádio, que o 
PSB será protagonista 
tanto nas eleições de 
2024 quanto no pleito 
de 2026. Para o se-
cretário estadual de 
Administração, uma 
legenda que tem o go-
vernador do Estado em 
seus quadros precisa, 
necessariamente, tra-
balhar para aumentar 
a sua representativida-
de eleitoral.    

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, elogiou o 
modelo adotado pela Paraíba para zerar a fila 
de cirurgias eletivas por meio do programa ‘Ope-
ra Paraíba’ e sinalizou que o Governo Federal 
irá adotar a mesma iniciativa. “Vamos, juntos, 
[atuar] para a redução de filas em exames, ci-
rurgias”, disse, após reunião com o secretário de 
Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra. “Faremos esse 
intercâmbio de informações, compartilhando o 
formato do programa”, destacou o secretário.   

bruno CritiCa oPosição Por 
anteCiPar debate sobre eleição:  
“vivem em Cima de Palanque” 

Líder do governo na Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa, o vereador Bruno 
Farias (foto do Cidada-

nia) criticou se-
tores da oposi-
ção que estão 

antecipan-
do o deba-

te sobre 
as elei-
ç õ e s 
muni-

cipais de 2024, com foco na disputa eleitoral na ca-
pital paraibana – desde o ano passado, parlamen-
tares de oposição, em níveis federal e estadual, têm 
se colocado, de modo veemente, como candidatos a 
prefeito na eleição do próximo ano. O vereador es-
tabeleceu uma distinção entre o mandato do prefei-
to Cícero Lucena (Progressistas) e a postura dos ad-
versários. “Os resultados versus a busca obsessiva 
pelo poder”, disse, em entrevista, destacando o êxi-
to da gestão em várias frentes, sobretudo na área de 
saúde. “Mal saímos de uma eleição e já tem gente 
pensando na outra. A vida desse povo não é traba-
lhar por quem mais precisa, mas, sim, viver perma-
nentemente em cima do palanque. A resposta a es-
sas pessoas obcecadas pelo poder e sedentas em 
retomar para si a prefeitura é entregando trabalho 
para a população”, afirmou.    

Geral

Situação dos indígenas é acompanhada pela Corte desde o ano de 2020

STF investiga envio 
de informações falsas 

sobre situação dos yanomami

André Richter 

Agência Brasil 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) informou ontem que 
foram detectados indícios de 
descumprimento de determi-
nações da Corte e do envio de 
informações falsas envolven-
do a situação da população in-
dígena yanomami. Segundo 
o tribunal, após a identifica-
ção dos responsáveis, haverá 
processo para punição.

A situação dos yanoma-
mi é acompanhada pela Cor-
te desde 2020. Durante o go-
verno de Jair Bolsonaro, foram 
abertos dois processos que tra-
tam da proteção dos indígenas 
contra a Covid-19 e a determi-
nação de um plano de expul-
são de garimpeiros e madei-
reiros de sete terras indígenas, 
entre elas, a Terra Indígena Ya-
nomami, em Roraima.

As determinações do STF 
envolveram o envio de ali-
mentos, medicamentos, com-
bustíveis e o uso de força 
policial para proteger as co-
munidades.

De acordo com a Corte, as 
medidas adotadas pelo gover-
no anterior não seguiram o 
planejamento aprovado pelo 
STF e “ocorreram com defi-
ciências”. Conforme os dados 
dos processos, o governo teria 
realizado “ciclos de operações 
de repressão ao garimpo ile-
gal na terra yanomami”. 

A crise que afeta as co-
munidades da Terra Indíge-
na Yanomami levou o Go-
verno Federal a decretar 
emergência em saúde públi-
ca de importância nacional  
para combate à desassistên-
cia sanitária dos povos que 
vivem na região. A portaria 
foi publicada na noite da úl-

tima sexta-feira (20) em edi-
ção extra do Diário Oficial 
da União. No sábado (21), o 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e ministros de Esta-
do visitaram Roraima para 
acompanhar a situação dos 
indígenas.

Motivado pelas denún-
cias de que a atividade ilegal 
de garimpeiros está contami-
nando os rios que abastecem 
as comunidades locais, o Go-
verno Federal enviou para a 
Terra Indígena Yanomami, 
no início da semana passa-
da, técnicos do Ministério 
da Saúde que se depararam 
com crianças e idosos desnu-
tridos, muitos pesando bem 
abaixo do mínimo recomen-
dável, além de pessoas com 
malária, infecção respirató-
ria aguda e outras doenças 
sem receber qualquer tipo de 
assistência médica.
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Durante o governo 
Bolsonaro, foram 
abertos dois 
processos para 
proteção dos 
indígenas contra 
a Covid-19 e 
para expulsão de 
garimpeiros 
e madeireiros

A crise que afeta as comunidades yanomami levou o governo a decretar emergência para combate à desassistência sanitária dos povos

Espalhar fake news é cri-
me e pode resultar em prisão. 
Esse é o alerta que a Polícia 
Civil da Paraíba faz depois 
da disseminação de notícias 
falsas ocorridas nos últimos 
dias no Estado, dando con-
ta de arrastões na capital ou 
a prática de crimes patrimo-
niais, quando na verdade 
essas ocorrências não exis-
tiram ou simplesmente acon-
teceram há vários anos, em 
outros estados.

De acordo com o delega-
do de Crimes Cibernéticos, 
Luiz Cotrim, a instituição 
tem mecanismos para ras-
trear e identificar autores de 
conteúdos que têm como ob-
jetivo desinformar a popu-
lação. Quem espalhar fake 
news e for identificado pode 
responder criminalmente. 
As tipificações variam entre 
crimes contra a honra, difa-

mação, calúnia e outros deli-
tos, a depender do contexto 
da desinformação dissemina-
da. Existe, ainda, a contraven-
ção penal de provocar alar-
me, anunciando desastre ou 
perigo inexistente, ou praticar 
qualquer ato capaz de produ-
zir pânico ou tumultuo.

“Nas últimas semanas 
têm sido mais frequentes 
postagens em massa, com 
notícias falsas. É importante 
deixar claro que quem pra-
tica esse tipo de ato, de es-
palhar fakes, pode ser res-
ponsabi l izado e preso, 
principalmente se a inten-
ção foi desinformar, o que é 
ainda mais grave. A Polícia 
Civil tem mecanismos para 
rastrear, por meio de vestí-
gios digitais, e idenitificar os 
autores da prática de desin-
formação", explicou Cotrim.

O delegado ainda acres-

centou que a melhor maneira 
de evitar a disseminação de 
fake news é a prevenção, com 
a checagem antes de compar-
tilhamento. “Isso é muito im-
portante, tanto para quem 
usa redes sociais de maneira 
informal quanto para aque-
les que trabalham com co-
municação, já que a averigua-
ção garante a credibilidade 
das informações repassadas 
e o combate à desinformação 
deve ser um compromisso de 
todos os cidadãos”, disse.

Como denunciar
 Qualquer pessoa pode de-

nunciar a prática desse tipo de 
desinformação por meio do te-
lefone 197, que garante o sigilo 
da fonte, e também registran-
do Boletim de Ocorrência, pre-
sencialmente ou por meio do 
Boletim On Line (www.dele-
gaciaonline.pb.gov.br)

Polícia alerta sobre responsabilidade criminal
divulgação de Fake news

Rastrear
A instituição tem 
mecanismos para 

rastrear e identificar 
autores de conteúdos 

que têm como 
objetivo desinformar 

a população

Foto: Reprodução//Força Aérea Brasileira

Foto: CMJP/Divulgação
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Governador participou de audiência, em Brasília, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França

João formaliza voo para Cajazeiras
ao ministro dos aeroportos

O governador João Aze-
vêdo, manteve, ontem, em 
Brasília, audiência com o mi-
nistro dos Portos e Aeropor-
tos, Márcio França, ocasião 
em que solicitou o início da 
construção do aeroporto de 
Patos e a viabilização junto às 
empresas aéreas (Azul e Gol) 
de voo regular para a cidade 
de Cajazeiras, no Sertão da 
Paraíba, possivelmente, sain-
do de João Pessoa e Campi-
na Grande.

O ministro Márcio Fran-
ça se comprometeu em agi-
lizar os dois pleitos e plane-
jou uma agenda futura para 
conhecer os dois municípios 
paraibanos, a fim de dar or-

dem de serviço para as obras 
em Patos e levar até Cajazei-
ras um representante de uma 
empresa que possa viabilizar 
este sonho antigo da popula-
ção sertaneja.

Ainda em Brasília, João 
Azevêdo se reuniu com o mi-
nistro da Integração e Desen-
volvimento Regional, Waldez 
Góes, oportunidade em que 
discutiu a possibilidade de 
revisão do pré-acordo de ope-
ração comercial do Projeto de 
Integração do São Francisco 
(Pisf). Ele destacou a impor-
tância de garantir a sustenta-
bilidade do sistema e solicitou 
o destravamento de recursos 
para as obras de recuperação 

da barragem de Engenheiro 
Avidos e do Ramal Piancó. 

Os governadores Elmano 
de Freitas (Ceará), Fátima Be-
zerra (Rio Grande do Norte) 
e Raquel Lyra (Pernambuco), 
cujos estados também são 
beneficiados com as águas 
da transposição, participa-
ram da reunião. 

O deputado federal Ger-
vasio Maia e os secretários 
Deusdete Queiroga (Infraes-
trutura e dos Recursos Hí-
dricos); Nonato Bandeira 
(Comunicação Institucio-
nal); e Adauto Fernandes 
(Executivo da Representa-
ção Institucional) também 
estiveram presentes.

O secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer, Zezinho 
Botafogo, recebeu, ontem, em 
seu gabinete, o ex-jogador de 
futebol Mazinho, tetracam-
peão mundial com a Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo 
dos Estados Unidos em 1994. 
Natural de Santa Rita, Mazi-
nho discutiu projetos sociais 
com o gestor no intuito de for-
malizar parcerias.

“Agradeço a atenção por 
parte do secretário Zezinho, 
pois dialogamos bastante so-
bre possíveis parcerias atra-
vés de projetos sociais. Ago-
ra, depois de passar muitos 

anos cuidando da carrei-
ra dos meus filhos no exte-
rior, estou com mais tempo 
e engajado com o objetivo 
de fomentar esse lado so-
cial através do esporte”, dis-
se Mazinho.

“A vinda dessa referência 
do futebol internacional para 
debater assuntos relaciona-
dos a projetos sociais com o 
Governo do Estado foi um 
pontapé inicial para que, em 
breve, uma grande parceria 
possa ocorrer e, assim, o es-
porte da Paraíba possa con-
tinuar crescendo. Mazinho, 
com sua humildade e simpli-

cidade, lembrou também do 
seu início de carreira e das 
dificuldades que enfrentou 
e só em ouví-lo é um apren-
dizado”, disse Zezinho.

Além de tetracampeão 
pelo Brasil, Mazinho foi o pri-
meiro paraibano da história 
a conquistar uma medalha 
olímpica, já que nos Jogos de 
Seul, em 1988, a Seleção foi 
medalha de prata e ele inte-
grava a equipe. Ele é pai de 
Thiago Alcântara, jogador do 
Liverpool, da Inglaterra; e de 
Rafinha, que atuou no PSG, 
Barcelona e atualmente atua 
no futebol do Qatar.

Zezinho Botafogo discute formação 
de parcerias para projetos sociais

com o tetracampeão mazinho

Reconhecimento pela 
contribuição à cultura pa-
raibana, principalmente na 
área da literatura. Esse é o 
objetivo da sessão conjun-
ta que o Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano e a 
Academia Paraibana de Le-
tras realizam hoje, a partir 
das 17h, no Centro de Estu-
dos Jurídicos e Sociais (Ce-
jus), em João Pessoa, para 
prestar tributo ao jurista José 
Fernandes de Andrade, pelo 
trabalho de publicar livros 
com seus próprios recursos 
financeiros. Durante o even-
to, o homenageado será em-
possado na Cadeira no 42 do 
IHGP e receberá o título de 
Sócio Honorário da APL.   

Na ocasião, o jurista será 
saudado em discurso pro-
ferido pelo historiador José 
Octávio de Arruda Mello, 
do IHGP, instituição presi-
dida por Jean Patrício e onde 
o novo membro assumirá a 
vaga deixada por Otávio Si-
tônio Pinto. “Vou procurar 
mostrar a importância que 
as coleções têm, na Paraíba, 
algumas das quais publica-
das pela Editora A União, 
como a “Coleção Paraibana”, 
que foi de 1956 até 1962 e teve 
12 volumes, entre os quais se 
destaca a biografia de Dom 
Adauto Aurélio de Miran-
da Henriques, escrita pelo 
cônego Francisco Lima. Há, 
também, a “Biblioteca Parai-
bana”, que o Conselho Es-
tadual de Cultura começou 
em 1988 e está com 26 volu-

mes publicados, sendo o últi-
ma a corografia de Coriolano 
de Medeiros”, antecipou ele, 
acrescentando que, na opor-
tunidade, lançará esse texto a 
ser lido no evento em forma-
to de plaquete. O acadêmico 
Eitel Santiago é quem sauda-
rá o homenageado pela APL.

“José Fernandes de An-
drade é um professor e juiz 
federal aposentado, funda-
dor do Cejus, na Avenida 
Rio Grande do Sul,  no 1411, 
no Bairro dos Estados, que se 
distingue por publicar livros 
do seu próprio bolso. Nos úl-
timos 20 anos, ele já publi-
cou 36 livros e deverá lançar 
outros três durante o even-
to, um dos quais uma cole-
tânea de ensaios, de Carlos 
Dias Fernandes. Ele já publi-
cou outros autores.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social da Pa-
raíba, Jean Nunes, partici-
pou em Brasília (DF), ontem, 
do encontro “Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca: Unindo Forças com Esta-
dos e o Distrito Federal”. A 
reunião foi promovida pela 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp), 
por meio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), e a Paraíba destacou 
o combate dos crimes contra 
a vida e apreensão de armas 
no Estado. Em quatro anos, 
15 mil armas foram retira-
das de circulação. 

A reunião, que aconte-
ceu no Palácio da Justiça, 
contou com a presença de 
secretários de Segurança 

de todos os estados do Bra-
sil. Este foi o primeiro en-
contro do ministro com os 
secretários para discutir as-
suntos prioritários da Se-
gurança Pública de todo o 
país, entre eles a integração 
entre os estados em favor da 
população.

Na abertura, o ministro 
Flávio Dino destacou a ne-
cessidade de rever a cons-
trução do Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp), 
o modo como o Fundo Na-
cional de Segurança Públi-
ca é distribuído, partilha-
do e executado. O ministro 
também colocou em pauta o 
combate às drogas, retoma-
da do Programa Segurança 
com Cidadania, a redução 
da violência contra a mulher 

e a entrega de equipamentos 
para os estados.

Ao final do evento, o se-
cretário Jean Nunes parabe-
nizou o ministro pela cria-
ção da comissão do controle 
de armas. “Na Paraíba um 
dos indicadores fortes é a 
apreensão de armas de fogo, 
porque a gente sabe que a 
redução de óbitos está di-
retamente ligada à retira-
da de armas de circulação. 
O nosso Estado tem quase 
quatro milhões de habitan-
tes e cerca de 15 mil armas 
foram apreendidas em qua-
tro anos. Isto é muita coisa, 
principalmente porque no 
Nordeste não tem fábrica de 
armas. Então, isto é um tema 
que está sendo esperado por 
nós”, disse o secretário.

Secretário de Segurança destaca 
ações contra homicídios na Paraíba

encontro com Flávio dino

A reunião aconteceu no Palácio da Justiça com secretários de Segurança do país
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Ocorreu na noite de on-
tem o lançamento do livro
-reportagem Maestro Chi-
quito - O Metalúrgico dos 
Sons, escrito pelo músico e 
jornalista, Adeildo Vieira. 

A obra foi editada pela Edi-
tora A União, que integra a 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), e conta a 
história do regente Francis-
co Fernandes Filho, funda-
dor da Metalúrgica Filipéia.

Com apresentação do 
professor, escritor e crítico 
literário Hildeberto Barbo-
sa Filho, o livro conta a tra-
jetória de Maestro Chiquito, 
do nascimento à atualidade 
e, segundo o autor, Adeildo 
Vieira, é uma narrativa sobre 
esperança.

“Chiquito é natural do 
interior, negro, de família 
pobre, mas viveu uma reali-
dade cultural extremamente 
densa, regionalizada e, ain-
da assim, universalizada. É 
uma pessoa de uma musi-
calidade imensa e isso fez 
com que ele saísse de sua ci-
dade natal e, ao chegar em 
João Pessoa, tendo uma es-

cola de música erudita para 
estudar, trouxesse a música 
popular para cá”, diz o mú-
sico ao afirmar que este tipo 
de história serve de inspira-
ção para as incontáveis ou-
tras histórias que ainda po-
dem ser escritas através do 
exemplo de Chiquito.

De acordo com a direto-
ra-presidente da EPC, Naná 
Garcez, lançar este livro-re-
portagem foi um interessan-
te movimento para a editora. 
Sobretudo porque, a Edito-
ra A União lançou, recente-
mente, livros de gêneros va-
riados, mas nenhum deles 
como o escrito por Adeildo. 
“Tivemos um belo trabalho e 
com muita satisfação passea-
mos por um novo nicho e, ao 
mesmo tempo, homenagea-
mos um artista em vida. Isso 
mostra que a editora está 
atenta às possibilidades de 
oferecer bons livros aos pa-
raibanos e, ao mesmo tem-
po, valorizar os artistas lo-
cais”, afirmou Garcez.

O homenageado, Maes-
tro Chiquito, esteve presen-
te no evento e se emocionou 
ao encontrar alunos, ami-
gos e colegas de profissão. 
“A bondade de Adeildo ao 

querer contar a minha his-
tória foi uma grata surpresa. 
Fiquei muito feliz e ainda es-
tou muito emocionado”, re-
latou o regente, de 69 anos, 
fundador da orquestra Me-
talúrgica Filipéia, por onde 
já passaram mais de 300 mú-
sicos.

Além da diretora-presi-
dente da EPC, também es-
tiveram presentes no lança-
mento de Maestro Chiquito 
- O Metalúrgico dos Sons, o 
diretor de mídia impressa 
da EPC, William Costa e o 
gerente da Editora A União, 
Alexandre Macêdo.

O Metalúrgico dos Sons 
foi trabalho de conclusão de 
Adeildo no Mestrado Pro-
fissional em Jornalismo, da 
Universidade Federal da Pa-
raíba. O lançamento aconte-
ceu no Museu Casa de Cul-
tura Hermano José e contou 
com a participação do Sexte-
to Tabajara. Em dezembro, a 
obra também foi lançada em 
Santa Luzia, cidade natal do 
homenageado.

Agora, o livro está dispo-
nível para venda na Editora 
A União. Também é possível 
adquirir a obra pelo telefone 
(83) 9.8855-3199.

Adeildo Vieira lança biografia do 
fundador da Metalúrgica Filipéia

Jurista será homenageado durante 
sessão conjunta no Cejus, em JP

maestro chiquito

apl e ihGp

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Obra de Adeildo Vieira (E) conta a história do regente Francisco Fernandes Filho (D)

Foto: Marcos Russo
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Agentes federais cumpriram três mandados de busca e apreensão durante a Operação “Tanque Vazio”

PF combate extração ilegal de areia
Em campina GrandE

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

A Fundação de Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac) implan-
tou o Sistema de Medida 
Socioeducativa do Estado 
da Paraíba (SISMSE/PB) 
em todas as unidades so-
cioeducativas, padaria-es-
cola e sede. A plataforma 
digital regional qualificada 
servirá de apoio e retaguar-
da às ações de atendimento, 
de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação 
de políticas públicas rela-
cionadas à medida socioe-
ducativa de meio aberto, fe-
chado e de seus familiares.

Para que o sistema fun-
cione a contento, a Funda-
ção, por meio de convênio 
celebrado entre a União, por 
intermédio do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Fundac 
e interveniência do Estado 
da Paraíba, adquiriu 51 no-
tebooks e 10 scanner de mesa 
para todas as unidades so-
cioeducativas, incluindo a 
sede e padaria escola “Ma-
ria de Lourdes Dantas”.

A digitalização dos da-
dos, das informações dos 
adolescentes/jovens bem 
como os relatórios de acom-
panhamento e os procedi-
mentos administrativos, 
agora realizados de forma 
digital, irá facilitar tanto o 
acesso às informações, res-
peitando o sigilo daquelas 
que precisam, bem como 
trará mais segurança em re-
lação à proteção dos dados 
e agilidade no acompanha-
mento do adolescente/jo-
vem e melhor fluxo das ati-
vidades da Unidade.

Por esse sistema, atri-
buições que eram até então 
realizadas de forma física, 
passam a ser feitas por meio 
da forma digital, a exemplo 
do cadastro do socioedu-
cando, transferências, des-
ligamentos e relatórios.

Plataforma 
digital regional 
é implantada

na fundac

A Polícia Federal na Para-
íba deflagrou, ontem, a ope-
ração “Tanque Vazio”, para 
combater a extração e comer-
cialização ilegal de areia no 
município de Campina Gran-
de. Essa é a segunda operação 
da PF no ano no Estado para 
repreender esse tipo de cri-
me. Na semana passada, po-
liciais realizaram o cumpri-
mento de dois mandados de 
busca e apreensão expedidos 
pela 11ª Vara Federal no Esta-
do da Paraíba.

Ontem, a PF cumpriu três 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pela 4ª Vara Fe-
deral no Estado da Paraíba. A 
operação teve início a partir de 
denúncias. Na investigação, fo-
ram colhidas informações que 
comprovaram a prática de ex-
tração e comercialização ilegal 
de areia para empresas instala-
das na Rainha da Borborema.

A operação contou com a 
participação de 10 policiais fe-
derais. O nome da operação se 
deve à circunstância de que os 
investigados utilizavam docu-
mentação falsa de criação de 
peixes em tanques para ma-
quiar a atividade ilícita.

Os investigados responde-
rão pelos crimes de extração e 
exploração ilegal de areia, as-
sociação criminosa e oculta-
ção de bem, cujas penas, so-
madas, podem ultrapassar 
os 10 anos de prisão e multa.

n 

Investigados 
responderão 
pelos crimes 
de extração/
exploração 
ilegal de areia, 
associação 
criminosa 
e ocultação 
de bem

No último dia 17, a Polícia 
Federal deflagrou operação se-
melhante, denominada “Ho-
mem de Areia”, com objetivo 
de combater a extração e co-
mercialização ilegal de areia 
nos municípios de Gurjão, lo-
calizado na região do Cariri 
paraibano, e Campina Gran-
de. Nesse caso, sete policiais 
foram designados para cum-
prir os mandados

A operação teve início a 
partir de notícia de crime in-
formando sobre a prática de 
extração e comercialização ile-
gal de areia para empresa de 
venda de materiais para cons-
trução. Os acusados de pro-
mover extração ilegal de areia 
responderão pelos crimes de 
extração de recursos minerais 
sem a competente autoriza-
ção e crime contra o patrimô-
nio, na modalidade de usurpa-
ção, produzir bens ou explorar 
matéria-prima pertencentes à 
União.

Investigação da Polícia Federal começou a partir de denúncias Área de Campina Grande flagrada pela PF onde ocorre a extração e comércio ilegal de areia

A Promotoria de Justiça 
de João Pessoa recomendou 
ao Município e à Câmara de 
Vereadores a adoção de 11 
medidas referentes à preser-
vação de áreas verdes da ca-
pital. O Ministério Público da 
Paraíba almeja que a prefeitu-
ra corrija irregularidades ve-
rificadas na condução da po-
lítica urbanístico-ambiental, 
entre essas a construção de 
equipamentos comunitários 
e de habitação em terrenos e 
lotes destinados a praças, par-
ques, jardins. Para isso, reco-
menda a revogação da Lei 
Municipal 14.557/2022, que 
não atende ao princípio do 
desenvolvimento sustentável, 
mas exclusivamente à dimen-
são social.

A recomendação ministe-

rial foi expedida pelo promo-
tor de Justiça de João Pessoa, 
José Farias de Souza Filho, 
no âmbito do Inquérito Ci-
vil 001.2022.000341. O docu-
mento também cita o des-
cumprimento de um termo 
de ajustamento de conduta 
firmado em 2005 pela pre-
feitura, que se comprometeu 
em não desvirtuar “a finali-
dade das áreas públicas des-
tinadas a equipamentos co-
munitários e espaços verdes, 
mantendo o uso e fluição nor-
mal do bem de uso comum 
do povo”.

De acordo com a recomen-
dação, a recente lei aprovada 
pelo legislativo e sancionada 
pelo Executivo atenta contra 
os princípios constitucionais 
de desenvolvimento susten-

MPPB recomenda 11 medidas para preservação de áreas verdes
na capital

MPPB quer garantir o desenvolvimento sustentável da cidade

tável, pois ”desafeta áreas ins-
titucionais (verdes e equipa-
mentos comunitários), bens 
de uso comum do povo, con-
vertendo-os em bens domi-
nicais para uso em programa 
habitacional, em flagrante e 
injustificável predominân-

cia do interesse social sobre o 
interesse público e negando 
eficácia ao princípio consti-
tucional do desenvolvimento 
sustentável, vez que rejeitou 
completamente a dimensão 
ecológica dos bens de uso co-
mum do povo desafetados”.

- Revogar a Lei Municipal 14.557/2022;
- Abster-se de edificar nos terrenos desafetados e/ou convertidos ou 
lhes dar qualquer uso diferente daquele a que destinavam original-
mente;
- Abster-se de transferir a terceiros, a qualquer título, os bens públi-
cos desafetados e/ou convertidos em bens dominicais;
- Proceder uma reestruturação organizacional com integração de in-
formações de gestão e de fiscalização das secretarias municipais de 
Planejamento, Meio Ambiente e de Segurança Urbana e Cidadania e 
da Procuradoria-Geral do Município;
- Promover a desocupação e a restauração da vegetação natural dos 
espaços destinados originariamente às áreas verdes no prazo de 12 
meses;
- Promover as medidas extrajudiciais e/ou judiciais necessárias e 
eficazes para reintegração de posse, no prazo de seis meses, com 
notificação à Promotoria;
- Representar ao MPPB para promoção da responsabilização penal 
de quem for encontrado em flagrante e permanente prática de cri-
mes ambientais ou contra o patrimônio público municipal; 
- Instaurar processos administrativos, no prazo de 90 dias, para apu-
rar responsabilidade de agentes públicos (políticos ou servidores) 
que, por ação ou omissão, contribuíram para os danos urbanístico
-ambientais e patrimoniais apurados.

Algumas recomendações

Foto: Ascom/PF

Foto: Divulgação/MPPB

Foto: Ascom/PF
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Novos uniformes do Botafogo foram inspirados nas típicas peças produzidas pelas artesãs do Cariri paraibano

Homenagem à renda renascença
no salão do artesanato

O Governo do Estado, por 
meio do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP)/Secretaria 
do Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), firmou 
uma parceria com o Botafogo 
da Paraíba para exposição e co-
mercialização dos uniformes 
do clube para a temporada 2023 
no 35° Salão do Artesanato Pa-
raibano — Artesanato Indíge-
na, que ocorre até o dia 5 de fe-
vereiro na orla de Cabo Branco, 
em João Pessoa. Nesta tempora-
da, os uniformes do Belo home-
nageiam a renda renascença, e 
parte da venda das camisas será 
destinada às rendeiras. 

Todo ano, o Botafogo home-
nageia o que a Paraíba tem de 
melhor — já foram homenagea-
dos o Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, por ocasião de seus 40 
anos ano passado, e o Estádio 
Almeidão, entre outros. Agora 
é a vez da renda renascença do 
Cariri paraibano que, ano pas-
sado, tornou-se patrimônio cul-
tural imaterial da Paraíba por 
meio de uma lei aprovada na 
Assembleia Legislativa e sancio-
nada pelo Governo do Estado. A 
cerimônia de exposição dos uni-
formes do Botafogo-PB ocorreu 
na noite dessa quarta-feira (25) 
no Salão do Artesanato. 

 A secretária de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Rosália Lucas, que 
na ocasião representou o gover-
nador João Azevêdo e a primei-
ra-dama do Estado e presiden-
te de Honra do PAP, Ana Maria 
Lins, parabenizou, em seu dis-
curso, a iniciativa do Botafogo 
na valorização da renda renas-
cença. “A sensibilidade do Bo-
tafogo, com a renda renascença, 
com o artesanato paraibano — 
a economia criativa, essa políti-
ca pública que é abraçada pelo 
Governo do Estado. Com mui-
ta honra, o Salão do Artesanato 
firma essa parceria, os modelos 
ficaram belíssimos. O Botafogo 
faz parte da história da Paraíba 
e reconhece o valor das rendei-
ras”, comentou. 

 A gestora do PAP, Marielza 
Rodriguez, disse que a renda 
renascença nos uniformes do 

n 

Camisas do 
Botafogo 
terão, ainda, 
a marca do 
Programa do 
Artesanato 
Paraibano, 
confeccionada 
por Flávio 
Tavares

Botafogo é mais um coroamen-
to por todas as ações para for-
talecer a renda renascença: “A 
sensibilidade que tanto a gen-
te queria de empresas, de ou-
tros agentes, ganha ainda mais 
força com essa iniciativa do Bo-
tafogo e Governo do Estado, 
promovendo o sentimento de 
pertencimento do paraibano”. 

 O presidente do Botafogo, 
Alexandre Cavalcanti, obser-
vou que a parceria do Botafogo 
para divulgar a renda renascen-
ça faz parte da política social do 
clube. “Essa iniciativa é o braço 
social que todo clube de futebol 
deveria ter. E o Botafogo, sem-
pre preocupado em enaltecer e 
elevar a nossa cultura, a nossa 
terra para todo o Brasil, teve a 
ideia de homenagear as rendei-
ras paraibanas este ano, inclusi-
ve vamos reverter parte da ren-
da arrecadada com as camisas 
para as rendeiras”, acrescentou. 

  
 O uniforme 

 Os novos “mantos” do Bota-
fogo da Paraíba serão utilizados 
no Campeonato Paraibano e na 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro. “É uma camisa inspirada 
nos arabescos e nos desenhos, 
nas flores, nos traços da renda 
renascença. Algumas pessoas 
perguntam: 'Tem renda?' Não. 
É uma serigrafia inspirada na 
renda renascença do Cariri pa-
raibano. Além disso, a logomar-
ca do Programa do Artesanato 
Paraibano, confeccionada pelo 
grande Flávio Tavares, também 
está na camisa do Botafogo”, ex-
plicou a Marielza Rodriguez. 

O Maior São João do 
Mundo, edição 2023, come-
çará no dia 2 de junho. O 
anúncio foi feito pelo pre-
feito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima, ontem, 
durante entrevista à im-
prensa. Ele também garan-
tiu que esta edição será es-
pecial, pois o tradicional 
evento comemora 40 anos 
de realização.

De acordo com Bruno, 
possivelmente na próxi-
ma segunda-feira, 30, de-
verá acontecer a apresen-
tação do novo projeto d’O 
Maior São João do Mundo. 
Também acontecerá o lan-
çamento do edital de licita-
ção para definir a empresa 
que vai executar o projeto 
deste ano.

Uma das novidades será 
a ampliação da parte in-
ferior do Parque do Povo, 
oferecendo mais seguran-
ça e comodidade aos forro-
zeiros. Também lembrou o 
projeto de integração entre 

os Parques do Povo e do 
Açude Novo (Evaldo Cruz). 
Porém, esta integração só 
acontecerá em 2024.

“Será uma edição espe-
cial, cheia de coisa nova”, 
afirmou o prefeito, com en-
tusiasmo, lembrando, in-
clusive, a possibilidade do 
evento ser realizado em 40 
dias, porém, este fato ainda 
não está decidido.

“O prolongamento do 
evento está sendo alvo de 
estudos, sobretudo pela ne-
cessidade do levantamen-
to de despesas e custos ope-
racionais. Também tem de 
se verificar a possibilidade 
de mais retorno financeiro 
para a cidade”, explicou o 
prefeito. Em todo caso, Bru-
no garantiu que serão muitas 
as surpresas, especialmente 
para os Distritos de Galante 
e São José da Mata. Assegu-
rou empenho para a melho-
ria e ampliação da decoração 
da cidade, além de incenti-
vos às quadrilhas juninas.

São João de CG vai ser 
aberto no dia 2 de junho 

40 anos da festa

A tradicional Festa da 
Luz, em Guarabira, será rea-
lizada entre os dias 2 e 5 de 
fevereiro, no Parque do Poe-
ta Ronaldo Cunha Lima. O 
evento estava sem aconte-
cer de forma presencial des-
de 2021, devido à pandemia 
de Covid-19. Este ano, a festa 
contará com uma nova iden-
tidade visual e uma estrutu-
ra moderna nos palcos e ca-
marotes. Entre as atrações, 
estão confirmados nomes 
como João Gomes, Wesley 
Safadão, Solange Almeida, 
além da banda de forró Cal-
cinha Preta e da cantora ca-
tólica Celina Borges.

Para o prefeito de Guara-
bira, Marcus Diogo, “a reto-
mada da Festa da Luz con-
solida o retorno da vida dos 
guarabirenses à normali-
dade”, e a realização desse 

grande evento “é uma for-
ma de agradecimento a Deus 
e à padroeira do município, 
Nossa Senhora da Luz, pela 
superação dos piores mo-
mentos da pandemia”. 

Ainda de acordo com 
Marcus, a Festa da Luz não 
representa um custo, mas 
um investimento, tendo em 
vista, que o evento movi-
menta significativamente a 
economia local, gerando em-
prego e renda a diversas fa-
mílias. Além disso, o desta-
que dado a Guarabira nesta 
época do ano faz da cidade, 
segundo o prefeito, uma vi-
trine para milhares de pes-
soas tanto na Paraíba quanto 
no Nordeste, considerando 
que os shows artísticos tam-
bém contribuem para atrair 
pessoas de estados vizinhos.

“A Festa da Luz é isto: in-
vestimento e celebração. Du-
rante este período, a cidade 
tem uma injeção de capital 
muito grande, o que vai per-

mitir que pessoas e possíveis 
investidores gerem trabalho 
e renda e, consequentemen-
te, retorno de recursos para o 
município”, destacou Marcus 
Diogo, ao comemorar o retor-
no presencial da festividade.

A expectativa é que o 
evento reúna entre 25 e 30 
mil pessoas em cada noite 
de show. 

Nova estrutura
Segundo o produtor res-

ponsável pela organização 
da Festa da Luz 2023, Thiago 
Alexandre, a estrutura física 
está “completamente repa-
ginada”, com um palco ce-
nográfico, novo projeto dos 
camarotes, uma nova iden-
tidade visual, além da pa-
dronização dos ambulantes 
que vão trabalhar no interior 
do Parque do Poeta Ronaldo 
Cunha Lima

“O que podemos adian-
tar é que será um evento vi-
brante, atual e memorável. 

Estamos mantendo a tradi-
ção, com todas as suas ca-
racterísticas, mas com uma 
nova marca”, afirmou o pro-
dutor, que, pela primeira vez 
em seus 20 anos de profis-
são, assina a organização 
da festa.

“O projeto foi pensado 
para que o evento tenha o 
tamanho e majestade que 
realmente é a Festa da Luz”, 
acrescentou. 

Além das atrações prin-
cipais, cujas apresentações 
acontecerão no Palco Luz 
(principal), sempre às 21h, 
também haverá apresenta-
ção de artistas locais com 
shows no Palco Brega, a par-
tir das 17h. No dia 2 de feve-
reiro, Dia de Nossa Senhora 
da Luz, haverá uma procis-
são e uma missa para encer-
rar a programação religiosa. 
Os detalhes com horário e lo-
cal da missa, no entanto, não 
foram divulgados até o fe-
chamento desta edição. 

Festa da Luz acontece de 2 a 5 de fevereiro e  
terá shows de João Gomes e Wesley Safadão

em guarabira

Ítalo Arruda 

Especial para A União

• “No Salão do Artesanato Paraibano apreciando o talento inconfundí-
vel dos nossos conterrâneos com diversos materiais transformados em 
verdadeiras obras de arte e sabor, me deparei com um amigo de longas 
datas. Ele, com idade avançada, mas firme, com uma robustez de causar 
inveja a tantos jovens. 
Um encontro inusitado que me saltou os olhos pela beleza e mestria da 
sua apresentação.  
Por um momento, me enchi de nostalgia ao lembrar das tantas aventuras 
que ele nos proporcionou. Tantos se foram e ele ali, parado, em plena 
transformação e ajudando a manter a vida em curso. 
Não foi por acaso nosso reencontro magistral. Me senti em casa, embora 
nunca tenha permanecido em sua casa. Mas meus amigos, que eram e 
são íntimos, o ajudaram a manter-se ímpar no que faz. Lembrei das mu-
danças e ameaças que sempre sofreu. 
Não me contive e fiz questão de levá-lo para casa. Queria estreitar a 
nossa conversa em paz. Há tantos anos não segurava o Jornal A União, 
impresso, em minhas mãos. Voltei no tempo e vi o quanto me faltava o 
prazer de lê-lo tranquilo. Obrigado querida Gil, eterna rainha dos Im-
prensados, pelo presente. Ele está aí e espero que sempre permaneça 
como ícone da comunicação em nossas vidas”.   
               Everaldo Ricardo

Reencontro 

Uniformes do Botafogo, que serão utilizados no Campeonato Paraibano e na Série C, foram apresentados no 35º Salão do Artesanato

O estande da Editora A 
União, uma das marcas da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), tem sido 
bastante visitado duran-
te o 35º Salão do Artesana-
to Paraibano, que acontece 
até o próximo dia 5, na orla 
de Cabo Branco, em João 
Pessoa. 

No local, estão sendo co-
mercializados vários pro-
dutos publicados pela edi-
tora, além de assinaturas 
e exemplares do Jornal A 
União e do suplemento li-
terário Correio das Artes.

De acordo com a jorna-
lista Gil Figueiredo, a mo-
vimentação no estande tem 
sido intensa desde a abertu-
ra do Salão. 

Ela conta que os turistas 
e visitantes ficam encanta-
dos com a riqueza literária 
da editora e não hesitam em 
fazer a aquisição das obras 
que mais lhes despertam a 
curiosidade. 

“Publicações que estão 
relacionadas à história, à 
cultura e à gastronomia da 
Paraíba são as mais procu-
radas”, destacou Gil, ao afir-
mar que a presença da Edi-
tora A União na feira tem 
como principal objetivo di-
vulgar produtos e serviços 
da EPC, bem como promo-
ver a valorização da litera-
tura paraibana para todos 
que visitam o local.

Além da editora – cujo 
estande está montado ao 
lado do palco, na praça 
de alimentação, e funcio-
na todos os dias da sema-
na das 15h às 22h –, a EPC 
também está sendo repre-
sentada pela Rádio Taba-
jara, que conta com um es-
túdio dentro do 35º Salão 
do Artesanato Paraibano. 
Toda sexta-feira, a jornalis-
ta Beth Menezes apresenta, 
ao vivo, o programa ‘Taba-
jara no Salão’, que vai ao ar 
das 18h às 19h. 

Everaldo Ricardo com Gil Figueiredo no estande da EPC

Foto: Acervo pessoal

Foto: Secom-PB

Estande da Editora A União é bem visitado
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Paraíba

Ação integrada das polícias Civil, Militar e Penal cumpriu 18 mandados de prisão na Grande João Pessoa

Operação contra o crime organizado
segurança

Nalim Tavares 

Especial para o Jornal A União

Uma operação policial in-
tegrada, que uniu as Polícias 
Militar, Civil e Penal, cumpriu 
18 mandados de prisão contra 
acusados de homicídios, rou-
bos, tráfico de drogas e ou-
tros crimes, na Grande João 
Pessoa. A ação foi realizada 
na manhã de ontem, voltada 
especialmente para os bair-
ros Mandacaru, Rangel e Gra-
mame, e também no municí-
pio de Santa Rita.

Ao todo, 20 mandados 
prisionais foram expedidos. 
Conforme as Forças de Se-
gurança da Paraíba, o traba-
lho continua até que todos 
os suspeitos estejam deti-
dos. Dos mandados cumpri-
dos ontem, alguns dos pre-
sos já eram monitorados pelo 
sistema penitenciário e uti-
lizavam a tornozeleira ele-
trônica. Eles foram, em sua 
maioria, encaminhados para 
a Central de Polícia, no Gei-
sel. Uma mulher de 57 anos 
foi enviada para o Presídio 
Feminino Júlia Maranhão, 
em Mangabeira.

A Vigilância de Patos, no 
Sertão do Estado interditou, 
na tarde de ontem, a pada-
ria Bella Paulistana, na rua 
Solón de Lucena, no centro 
da cidade. Após receber uma 
denúncia de que o estabele-
cimento supostamente tinha 
vendido um salgado estraga-
do e com presença de larvas 
vivas. Os técnicos do órgão 
fizeram uma inspeção no lo-
cal e constataram várias irre-
gularidades, resultado em 18 
infrações. 

Dentre elas, a falta de 
procedimentos de armaze-
namento adequados, comer-
cialização de alimentos im-
próprios para o consumo 
humano, produtos prepa-
rados sem identificação e se 
controle da validade. 

A coordenadora da Vigi-
lância Sanitária Municipal de 
Patos, Tatiana Lima, disse que 
o estabelecimento já respon-
dia processo administrativo 
por dois autos de infração.  
Nos dois autos, a panificado-
ra Bella Paulistana foi notifi-
cada por não atender requisi-
tos sanitários e não ter licença 
do Corpo dos Bombeiros. No 

local também já haviam sido 
encontradas pragas urbanas. 
Uma das denúncias foi em ju-
nho de 2022. “O referido esta-
belecimento já possui proces-
so administrativo, dois autos 
de infração e não possui alva-
rá sanitário, algo de extrema 
relevância. Nós fomos ao es-
tabelecimento e constamos a 
denúncia e outras irregulari-
dades sanitárias e, por isso,  
foi feita a interdição” disse.

Tatiana disse que ne-
nhum estabelecimento pode 
funcionar sem o alvará sa-
nitário, mas ressaltou que 
existe um processo adminis-
trativo que demanda certo 
tempo, razão que não permi-
te uma interdição imediata 
do ponto comercial.

“Esse tempo que é cabível 
e permitido pela Justiça é o 
que permite que ele funcione 
de forma irregular. A gente 
esperava que o local sanasse 
as irregularidades, mas não 
foi feito desde a notificação 
de 2022,” explicou. Ela expli-
cou que a equipe de inspeto-
res da vigilância é responsá-
vel pela interdição dos pontos 
comerciais. O estabelecimen-
to foi fechado até que se ade-
que às resoluções exigidas 
pela Anvisa.

A denúncia
A denúncia foi formaliza-

da junto ao Procon Municipal 
pela jornalista Wânia Nóbre-
ga, da Rádio Espinharas FM, 
que, após comprar o lanche, 
constatou que a comida en-
contrava-se estragada, com a 
presença de um grande nú-
mero de tapurus, larvas que 
se alimentam de matéria or-
gânica estragada. “Comprei 
dois salgados. Comi o de ca-
labresa e ao abrir o de salsicha  
estava cheio de bichinhos, co-
nhecido como tapuru”, disse.

Wânia Nóbrega retornou 
ao estabelecimento, mostrou o 
estado da comida ao atenden-
te, que devolveu o dinheiro e 
pediu desculpas. A jornalis-
ta prestou queixa no Procon e 
na Vigilância Sanitária, e abriu 
um Boletim de Ocorrência na 
delegacia de Polícia Civil.

Os fiscais da Vigilância Sa-
nitária foram até o local e após 
comprovar várias irregulari-
dades interditaram a panifi-
cadora até que o proprietário 
solucione e se adeque às nor-
mas exigidas. A reportagem 
do Jornal A União tentou con-
tato com o proprietário para 
ouvir a posição do estabeleci-
mento, mas até o fechamento 
desta edição não obteve êxito.

Vigilância interdita padaria após 
constatar 18 infrações sanitárias

patos

Estabelecimento não possuía autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar

Foto: Lusângela Azevêdo

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Força-tarefa foi realizada em Mandacaru, Rangel, Gramame e em Santa Rita como resposta a atuação de criminosos responsáveis por homicídios 

A Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
(Seap) participou da opera-
ção através da Polícia Penal, 
com integrantes do Grupo Pe-
nitenciário de Operações Es-
peciais (GPOE), Força Tática 
Penitenciária (FTPEN) e Ge-
rência de Inteligência. O se-

cretário da Seap, João Alves de 
Albuquerque, presenciou as 
ações, acompanhando os tra-
balhos dos polícias. De acor-
do com ele, “Os órgãos de se-
gurança são integrados, e a 
Seap tem participado dessas 
grandes ações. Estivemos en-
volvidos no planejamento e 

acompanhamento deste tra-
balho, justamente porque al-
guns suspeitos eram oriun-
dos do sistema penitenciário. 
Agora, eles vão passar por au-
diência de custódia.”

Durante o trabalho em 
Gramame, um dos 18 deti-
dos foi flagrado tentando fu-

gir das equipes policiais. En-
tretanto, foi localizado por 
um dos drones envolvidos na 
ação e, enquanto tentava pu-
lar o muro de uma casa, foi 
detido por agentes das forças 
de segurança.

A operação mobilizou 150 
policiais, com o apoio de dro-

nes e do helicóptero Acauã, 
pertencente à Secretaria de 
Estado de Segurança e da De-
fesa Social (Seds). Segundo a 
Seds, “com a ação, grupos cri-
minosos que estavam agindo 
na capital, responsáveis por 
crimes contra a vida, foram 
desarticulados”.
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A vacinação do Papilo-
mavírus Humano (HPV) 
está disponível para meni-
nos e meninas de nove a 14 
anos na rede pública muni-
cipal de saúde de Campina 
Grande. Antes, a vacina era 
voltada para meninas de 
nove a 14 anos e garotos de 
11 a 14 anos de idade. Ago-
ra, está sendo ofertada para 
todos na faixa etária dos 
nove aos 14 temporaria-
mente, independentemen-
te do sexo.

A vacina é aplicada em 
duas doses com intervalo 
de seis meses entre a pri-
meira e a segunda dose. 
O imunizante protege dos 
sorotipos seis, 11, 16 e 18 
do Papilomavírus Huma-
no (HPV) que podem pro-
vocar doenças como cân-
cer do colo do útero, vulva 
e vagina, câncer de pênis, 
ânus e boca, além de ver-
rugas genitais, entre outras 
patologias.

“A cobertura vacinal 
para o HPV está baixa em 
todo o país e, por isso, a 
faixa etária foi ampliada 
momentaneamente para 
meninos de nove a 14 anos 
de idade. Ou seja, possi-
velmente posteriormente 
a oferta desse imunizan-
te para meninos voltará a 
ser feita apenas para a fai-

xa etária de 11 a 14 anos. 
Logo, é uma oportunida-
de para os pais e respon-
sáveis iniciarem a proteção 
dos seus filhos ainda mais 
cedo”, disse a coordenado-
ra municipal de imuniza-
ção, Samira Luna.

O Papilomavírus Hu-
mano é uma infecção se-
xualmente transmissível, 
mas também pode ser con-
traída através do contato 
com objetos utilizados por 
pessoas com a infecção, já 
que é um vírus altamen-
te resistente a ressecamen-
to externo e a desinfecção. 
Também pode ser trans-
mitido por meio do conta-
to com cortes e escoriações.

A vacina do HPV tam-
bém é ofertada pelo SUS 
para pessoas de nove a 45 
anos de idade com Aids, 
em tratamento oncológico 
e transplantados. Nesses 
casos, é necessário apre-
sentar o relatório médico.

Meninos de nove a 14 
anos podem se vacinar

hpv
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Imunizante 
está sendo 
oferecido para 
meninos dos 
nove aos 11 anos 
provisoriamente

Meninos na faixa etária estão buscando o serviço
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A Superintendência 
Executiva de Mobilida-
de Urbana de João Pes-
soa (Semob-JP) finaliza, 
hoje, o prazo de vistoria 
para os permissionários 
do transportes escolar na 
capital. De um total de 
435 veículos cadastradas,  
185 passaram pela ins-
peção e 21 deles foram 
reprovados, segundo a  
Divisão de Transportes 
(DTRA) da Semob-JP. 

O permissionário que 
vier à Semob para fazer a 
vistoria fora do prazo, pa-
gará multa de R$ 33,97”, 
destacou Expedito Filho, 
titular da Semob-JP.

Com o fim do calen-
dário de vistoria e a vol-
ta às aulas, a Semob-JP 
vai iniciar a fiscalização 
próximo às escolas, para 
garantir o transporte se-
guro dos alunos, autuar 
os não aprovados na ins-
peção e coibir os clandes-
tinos. Os pais de alunos 
devem ficar atentos, con-
tratando o serviço apenas 
do permissionário que foi 
aprovado na inspeção.

Durante a inspeção, 
são observados itens 
de segurança e equipa-
mentos obrigatórios, tais 
como sinaleiras, bancos, 
pintura, tacógrafo, extin-
tor de incêndio, pneus, 
cintos de segurança.

Disk-Semob 
Para informações e 

reclamações, a Semob-
JP disponibiliza os nú-
meros 118 e o 9.8760-2134 
que também funciona 
como WhatsApp. Infor-
mações e reclamações 
podem se feitas por meio 
do FALE CONOSCO, no 
endereço servicos.se-
mobjp.pb.gov.br

Último dia 
para vistoria 
do transporte 
escolar em JP

prevenção
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Solânea 

João Pessoa 
O Projeto Salão Solidário, realizado dentro da 35ª edição do Salão do 

Artesanato Paraibano, que acontece até 5 de fevereiro em uma megaes-
trutura montada na Orla de Cabo Branco, em João Pessoa, já arrecadou 
mais de 2,6 mil itens - o que inclui alimentos como arroz, feijão e óleo, por 
exemplo. O Salão Solidário é uma parceria entre o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, e Hospital Padre Zé. 
Ao fim do evento, os alimentos arrecadados serão distribuídos entre enti-
dades atendidas pelo Governo do Estado que cuidam de pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social. A entrada no Salão do Artesanato, que 
nesta edição homenageia os povos originários, com o tema "Artesanato 
Indígena", é gratuita. No entanto, a organização do evento pede aos pa-
raibanos e turistas que levem um quilo de alimento não perecível - ou ou-
tro item que integre a cesta básica, por exemplo.

O Grêmio Morenense, no muni-
cípio de Solânea, Brejo paraibano, 
realiza no dia 11 de fevereiro próxi-
mo o tradicional Baile de Carnaval 
Vermelho e Branco. Este ano, em 
comemoração aos 99 anos de fun-
dação, sendo ele o segundo clube 
mais antigo da Paraíba, o homena-
geado será Dinho Maranhão. A fes-

ta será iniciada a partir das 22h00 
e será encerrada às 6h00 do dia se-
guinte com um banho na cascata 
da Praça 26 de Novembro, locali-
zada no centro do município. A ani-
mação do Vermelho e Branco fica-
rá por conta da Orquestra Veneno 
no Frevo, que vai relembrar os anti-
gos carnavais. 

Cabedelo 
A estação das altas temperaturas e muita exposição à luz solar chegou. 

Para garantir proteção na temporada mais quente do ano, O Boticário, marca 
de beleza mais amada e preferida dos brasileiros, criou uma experiência móvel 
com BOTI.SUN, marca de proteção solar facial e corporal pensada para todos 
os tipos de pele e com acabamento invisível. Durante o mês de janeiro, um truck 
personalizado vai percorrer algumas das praias mais frequentadas do Nordeste 
oferecendo experimentação gratuita com o objetivo de construir um novo hábito 
de proteção solar, ampliando os cuidados e a saúde da pele do brasileiro. Na Pa-
raíba, o Truck de Verão vai estacionar amanhã na Praia do Jacaré, em Cabedelo. 

Borborema
A Companhia de Teatro Camucá promete agitar o município de Bor-

borema (Brejo da Paraíba), no dia 12 de fevereiro, com um projeto que 
visa resgatar com atores e dançarinos locais o carnaval que acontecia na 
cidade na década de 1960. Segundo o ator, dançarino, coreógrafo e diretor 
de teatro, José Renilson Targino Ferreira Filho, o projeto conta com a partici-
pação de dois blocos: os Papangus e o Chiquita Bacana. Os Papangus se 
concentram em praça pública e a partir das 8h, e em seguida, desfilarão 
pelas principais ruas de Borborema encerrando as atividades na feira 
livre. Já os foliões do bloco Chiquita Bacana, farão concentração a partir 
das 14h, em frente à antiga casa de Dona Elisia Nogueira (fundadora do 
bloco) localizada em frente à Igreja Matriz. De lá, os performistas e foliões 
percorrerão as principais ruas de Borborema, encerrando o percurso na 
rua Dr. Antônio Ribeiro (mais conhecida como rua da Lama). 

Fotos: Teresa Duarte

Litoral Sul 
Corais, piscinas naturais, águas transparentes, falésias coloridas, rios 

e lagoas, são cenários que o turista vai apreciar em um passeio pelo Lito-
ral. São praias paradisíacas e muitas vezes, desertas, estão situadas nos 
municípios do Conde e Pitimbu, distante apenas 20 quilômetros de João 
Pessoa. No caminho, seguindo pela PB-008, no Altiplano Cabo Branco, uma 
bela paisagem que é vista até chegar às praias de Barra de Gramame, 
Coqueirinho, Tambaba (primeira praia de nudismo oficial no Nordeste e 
a segunda no Brasil, desde 1989) e Praia Bela.

ABIH aposta em aquecimento na rede hoteleira devido às festividades

Ocupação de hotéis em 
João Pessoa será de 85%

nas prévias carnavalescas

A taxa de ocupação da rede ho-
teleira de João Pessoa deve girar em 
torno dos 85% no mês de fevereiro, 
potencializada pelas prévias do Fo-
lia de Rua e do período de Carnaval. 
A projeção é do presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Ho-
téis da Paraíba (ABIH), Rodrigo Pin-
to, e encontra eco em vários gestores 
do trade turístico que já sentem na 
prática o aumento de reservas para 
o período. 

As prévias representam um di-
ferencial no calendário turístico da 
cidade. Rodrigo Pinto aponta que a 
busca dos turistas por hospedagem 
gera maior movimentação, em espe-
cial, na primeira quinzena de feve-
reiro. “Esse é um período bom para 
o setor e estamos esperando uma fai-
xa de ocupação de cerca de 85%. Es-
pecialmente, os primeiros 15 dias de 
movimentação na rede hoteleira no 
mês de fevereiro representam bons 
lucros”, analisou.

Rodrigo destacou que a divul-
gação das atrações do Folia de Rua 
desperta o interesse de pessoas de 
diversos estados do país. “É uma ini-
ciativa muito boa porque em relação 
ao mês, o próprio carnaval já repre-
senta 45%”, disse.

A taxa de ocupação na rede ho-
teleira não é o único reflexo do im-
pacto do Folia de Rua e programação 
do Carnaval. O presidente da ABIH, 
Rodrigo Pinto, enfatizou que outros 
segmentos da economia são impul-
sionados neste período. “O turismo 
não traz lucros apenas para os ho-
téis. É um segmento que movimenta 
toda uma cadeia que começa com o 
vendedor de espetinho e segue pro-
movendo dividendos para taxistas, 
motoristas de aplicativos, donos de 

 O Bloco Portadores da Folia, 
completa 30 anos e promete desfilar 
com muita alegria e inclusão pela 
orla da capital, na prévia carnava-
lesca deste ano, para comemorar o 
aniversário, após dois anos de im-
pedimento por causa da pandemia 
da Covid-19. O desfile acontecerá 
no dia 14 de fevereiro, com concen-
tração a partir das 14h, na avenida 
Almirante Tamandaré (em frente 
à Pizza Nostra), na Praia de Tam-
baú. Puxado pela Banda Tentácu-
los, o bloco sairá às 16h até o Largo 
da Gameleira. 

 Criado pela Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad), institui-
ção de referência no atendimento 
de pessoas com deficiência na Pa-
raíba, tem como objetivo integrar, 
socializar e oportunizar à pessoa 
com deficiência ou mobilidade re-
duzida familiares e a comunidade 
em geral de todo o Estado, partici-
par do Projeto Folia de Rua de João 
Pessoa, com acessibilidade e inclu-
são social. 

Segundo a presidente da Funad, 
Simone Jordão, "o bloco Portadores 
da Folia reúne entidades de pesso-
as com deficiência e mobiliza toda 
a sociedade, ao desfilar na orla, ga-
rantindo um espaço afetivo das 
pessoas com deficiência, no exer-
cício da sua cidadania, além de ser 
um meio de solidificar a autoesti-
ma, concretizando a condição de 
igualdade com a sociedade, na ca-
pacidade de brincar, se integrar à 
festa, compartilhar emoções e vi-

Portadores da Folia completa 30 anos
inclusão

venciar a folia com plenos direi-
tos. E sua participação já se tornou 
uma tradição na folia de momo, 
quando PcDs, famílias, entidades e 
a sociedade em geral se encontram 
para celebrar a inclusão e acessibi-
lidade".

Para garantir o desfile, a Funad 
obedece a algumas etapas, desde 
o planejamento - com participação 
das coordenações -, programação, 
trabalho de divulgação com usuá-
rios, figurinos, escolha das atrações 
musicais e organização de todo o 
esquema de segurança, que conta 
com a participação das polícias Ci-
vil e Militar, Corpo de Bombeiros, 
Semob e Samu, de modo que os fo-
liões tenham toda a segurança. No 
dia do desfile, os servidores da ins-
tituição estarão envolvidos e, du-
rante todo o percurso, conduzem o 

bloco e seus participantes. O bloco 
Portadores da Folia já se consolidou 
como um dos mais animados e or-
ganizados do projeto e é aguardado 
com muita expectativa no calendá-
rio anual do Folia de Rua. Por todo 
o trajeto, vai arrastando não apenas 
pessoas com deficiência e suas fa-
mílias, mas também simpatizantes 
e turistas, que se encantam com a 
vibração positiva que emana dele. 
 
Prévia 

A Funad avisa que a largada 
para as comemorações pelos 30 
anos do bloco Portadores da Folia 
e participação no projeto Folia de 
Rua será no dia 9 de fevereiro, no 
pátio da Funad. Será um momento 
de muita brincadeira, frevo e lança-
mento do estandarte 2023. A festa 
começa às 8h30.

Bloco integra pessoas com deficiência física, familiares e comunidade

Foto: Marcos Russo

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Foto: Arquivo A União

Prévias ocorrem no Centro, Via Folia e bairros e são atrativos para turistas

quiosques e de restaurantes, entre 
outros segmentos”, explicou.

Rede hoteleira
As expectativas do aumento de 

procura por hospedagem têm ani-
mado os empresários da rede hote-
leira, que estão investindo em atra-
ções e atrativos para os clientes. Para 
Manuelina Hardman, proprietária 
do Hardman Praia Hotel, as expecta-
tivas são excelentes porque em rela-
ção à ocupação mensal e ela gira em 
torno de 45%. “Estamos oferecendo 
pacotes com descontos para os turis-
tas, inclusive, com uma programa-
ção própria para os turistas. Já esta-
mos com uma boa procura”, revelou.

A diretora da rede Nord Hotéis, 
Patrícia Cantalice, disse que o em-
preendimento além de oferecer pa-
cotes com descontos, vai garantir 
uma programação especial para os 
hóspedes. Os pacotes incluem feijoa-
das e drinks especiais para o turista 
que escolher a rede Nord. “Os paco-

tes serão oferecidos para dois públi-
cos distintos: para os foliões que vão 
participar do Folia de Rua e para as 
pessoas que virão à cidade para fugir 
da folia, ou seja, para ficar curtindo 
as belas praias do litoral paraibano 
no feriadão do Carnaval”, afirmou.

A prévia carnavalesca de João 
Pessoa deverá atrair turistas de vá-
rias cidades e estados. A festa terá 
início no dia 9 de fevereiro com show 
da cantora e ministra da Cultura, 
Margareth Menezes. Em seguida, 
até o sábado de Carnaval, dezenas 
de blocos desfilarão pelos bairros.

O bloco Muriçocas de Miramar 
desfilará na quarta-feira que antece-
de o Carnaval, comandado por Elba 
Ramalho, DJ Alok, Mestre Fuba e ar-
tistas pernambucanos. Na Via Fo-
lia, na Epitácio Pessoa, as Virgens 
de Tambaú descem a avenida com 
irreverência. Outro grande bloco 
é o Cafuçu, que sai da  Praça Dom 
Adauto e segue pelas ruas do Cen-
tro Histórico. 
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Centenário
de um clássico da 
cultura popular

Hoje e amanhã, em Guarabira, no Brejo 
paraibano, será celebrado o aniversário do 

cordel ‘O Romance do Pavão Misterioso’

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Considerado o maior clássico do 
cordel, o folheto O Romance do Pa-
vão Misterioso, de autoria do parai-
bano José Camelo de Melo Rezen-
de (1885-1964), está completando os 
100 anos da publicação original em 
2023. No intuito de comemorar o fei-
to, a Associação de Arte e Cultura 
de Guarabira (AACG) inicia hoje, a 
partir das 8h, com a Feira de Cor-
del e Artes de Guarabira (Corde-
lArtes) e apresentações de Maurí-
cio e Trio Matulão, na Praça Lima e 
Moura, localizada no Centro da ci-
dade brejeira, e, na sequência, ha-
verá a abertura oficial do evento 
pela presidente da entidade, a poe-
ta e cordelista Silvinha França, e o 
músico e ativista cultural Levi Lo-
bão. A programação gratuita, que se 
encerrará amanhã, inclui diversas 
atrações, a exemplo de shows, es-
petáculos teatrais, repentistas, de-
clamadores, coquistas, exposições 
e sarau, este último apresentado 
pela convidada especial do evento, 
a atriz Zezita Matos.

“Com sua realização, o objetivo 
é fomentar e fortalecer a leitura e a 
literatura de cordel, tendo por ins-
piração, principalmente, o centená-
rio do O Romance do Pavão Misterioso, 
que se completará no próximo mês 
de abril. Além de incentivar o uso 
da literatura de cordel como ferra-
menta de aprendizagem. Eu mes-
ma fui alfabetizada pelo cordel”, 
afirmou Silvinha França, presiden-
te da AACG e a primeira mulher a 
ocupar o cargo ao longo dos 17 anos 
de existência da entidade. Ela acres-
centou que a ideia é realizar mais 
eventos comemorativos em alusão 
ao cordel de José Camelo até 26 de 
novembro, data da emancipação po-
lítica de Guarabira.

Uma das atividades do primei-
ro dia do evento será a posse, a par-
tir das 16h, de membros da região 
Agreste na Academia de Cordel do 
Vale do Paraíba (ACVPB). Antes, às 
15h, haverá show musical com Ma-
rinaldo Silva. Pela manhã, a progra-
mação ainda inclui as participações 
do escritor e poeta Chico Mulungu; 
shows com Artur Neto e Gorrión 
da Rabeca, além de apresentações 
de Antônio Costa e Soledade Vio-
leira. Já à noite, a partir das 18h30, 
o público assistirá ao coquista Ze-
zinho Batista e o embalo do forró 
com J. Guedes.

A partir das 9h, a programação 
de amanhã inclui show de Oswal-
do Seresteiro e apresentação do 
poeta Jairo Lima. À tarde, a par-
tir das 15h30, entre as atrações es-
tão o espetáculo São Saruê, da Cia. 
Cênica Torre de Papel; Biu folhe-
teiro e três integrantes da Acade-
mia Guarabirense de Letras e Artes 
(Aglacma): padre Emiliano, Char-
les Barbosa e João Pedro. Já às 18h, 
a atriz Zezita Matos, acompanha-
da pelo músico Carlyto Campos, 

apresentará o sarau Molduras Poé-
ticas, seguidos da ciranda com Ar-
tur Silva. No evento, o público verá 
exposições de Elias Santos, Thiago 
de Pilões, Levi Lobão, Eugênio Ca-
melo e Tam da Bananeira.

Depois da apresentação de Ze-
zita Matos, haverá a exibição do do-
cumentário Sonhos de Leandro – Um 
Documentário sobre o Pai do Cordel, 
dirigido e roteirizado pelo cineasta 
José de França, da cidade de Apare-

cida (PB). O filme conta a história do 
criador do formato do cordel brasi-
leiro, fazendo um passeio pela vida 
e obra de Leandro Gomes de Bar-
ros, desde o seu nascimento, na fa-
zenda Melancias, em Pombal (hoje 
Paulista), até Teixeira e, depois, Re-
cife (PE), além de mostrar suas in-
fluências literárias, genialidade e 
empreendedorismo. O documentá-
rio ainda tem depoimentos do dra-
maturgo Braulio Tavares, do corde-

lista e escritor Klévisson Viana e do 
poeta e repentista Daudeth Bandei-
ra, dentre outros.

Além das barreiras regionais
O pesquisador, ativista cultural e 

coordenador do Grupo Atitude, Jo-
celino Tomaz de Lima, ressaltou a 
importância da obra. “A literatura 
de cordel é uma das mais importan-
tes manifestações da cultura nordes-
tina. Seus principais autores e títulos 

devem ser sempre reverenciados. 
Entre eles, está o clássico O Roman-
ce do Pavão Misterioso, uma obra de 
grande sucesso da literatura de cor-
del e em todos os meios em que foi 
adaptada, como teatro, TV, cinema, 
música e quadrinhos, sempre en-
cantado”, afirmou ele.

“É um cordel que ultrapassou as 
barreiras regionais, é considerado o 
maior clássico da literatura de cor-
del do Brasil e do mundo. Nós tive-
mos autores de outros clássicos de 
cordel, como o também paraibano 
Leandro Gomes de Barros, mas José 
Camelo ganhou popularidade e sua 
obra integra todos os acervos de 
museus e é estudada por universi-
dades. Essa importância deve se dar 
pelo grau de criatividade no cordel, 
por sua imaginação incrível, ao re-
latar no texto da narrativa a elabo-
ração do projeto de uma máquina 
voadora, semelhante ao helicópte-
ro, que só viria a ser inventado al-
guns anos depois da publicação do 
cordel”, explicou um dos organiza-
dores e conselheiro da AACG, Chi-
co Mulungu.

O pesquisador José Paulo Ribei-
ro lembrou que esse cordel inspirou 
outras produções, como a música 
‘Pavão Mysteriozo’, composta pelo 
cearense Ednardo, em 1974, e, dois 
anos depois, a canção foi incluída na 
telenovela Saramandaia, de Dias Go-
mes, exibida pela Rede Globo.

Em 1986, o quadrinista, ilustra-
dor e escritor pernambucano Jô 
Oliveira criou um selo baseado na 
obra, e uma série de exposições fi-
latélicas que aconteceram alterna-
damente no Brasil e em Portugal. 
Oliveira lembrou que seu primeiro 
contato com o cordel de José Came-
lo foi durante a infância, nas feiras 
livres em Campina Grande, onde 
morava, na época. Atualmente ra-
dicado em Brasília, ele também 
elogiou a iniciativa da comemora-
ção do centenário da obra. “Adap-
tei esse cordel como livro infantil 
em prosa e procurei manter a es-
sência da história. Depois, Arieval-
do Viana publicou outro livro, mas 
utilizando minhas ilustrações”, co-
mentou ele, que ainda criou três se-
los d’O Romance do Pavão Misterio-
so, cunhados pela Casa da Moeda 
do Brasil.

Em Guarabira, funciona o Me-
morial do Cordel, que foi fundado 
em 2016, que leva o nome de José 
Camelo Rezende. “Guarabira, até 
hoje, não deu a notável atenção ao 
termo literatura de cordel, que vin-
cula a cidade a essa tão rica cultu-
ra popular”, atestou o pesquisador 
e professor Vicente Barbosa, que já 
foi diretor do memorial e ajudou na 
implementação do mesmo. “Guara-
bira, entre 1920 e 1960, foi um dos 
maiores centros tipográficos de im-
pressão de folhetos de feira de toda 
a região Nordeste. Guarabira é mãe 
de grandes cordelistas, como Ma-
noel Camilo dos Santos, José Came-
lo, Chico Pedrosa”, frisou ele.

Ilustração de Jô Oliveira retratando o paraibano 
José Camelo de Melo Rezende (1885-1964) com a 
sua obra máxima, considerado o maior clássico 

do cordel, ‘O Romance do Pavão Misterioso’
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Convidada especial do evento, atriz Zezita Matos (E) apresentará o sarau ‘Molduras Poéticas’; 
abertura ficará por conta da presidente da Associação de Arte e Cultura de Guarabira (AACG), 

Silvinha França (C); um dos coordenadores da iniciativa é o conselheiro da AACG, Chico Mulungu (D)
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Colunista colaborador

“Eu odeio adolescente!” – disparou 
uma aluna durante uma de minhas 
aulas. Retruquei que ela o é, mas 

permaneceu a revolta. Embora todas as 
fases da vida tenham suas peculiaridades e 
dificuldades, a adolescência é marcada por 
um turbilhão de incertezas e autocobranças, é 
o período no qual a necessidade de se afirmar 
é mais patente, mas não há tantos recursos (e 
maturidade) para conseguir essa afirmação 
perante o mundo. 

Do rosto geralmente marcado por espinhas 
à mudança do cabelo. Da transformação da 
forma física aos processos hormonais. Da falta 
de dinheiro à ausência da almejada liberdade 
de ir e vir. E os pais vivem a ficção de que 
seus filhos estão livres de conflitos, pois estão 
debaixo de suas “asas”. Mas o fato é que nem 
sempre somos o pai ou a mãe que julgamos ser. 
Por vezes, em gestos (in)voluntários, afastamos 
os rebentos do aconchegante colo de que tanto 
precisam. Não sabendo a quem recorrer, vão 
em busca de alguém que está igualmente 
perdido, quando não se isolam. 

Uma pesquisa britânica feita pela empresa 
Yougov revelou que um terço dos jovens tem 
dificuldade de estabelecer relações de amizade. 

Note: parte considerável 
está atravessada pela 
solidão, pertencem a uma 
mesma “tribo”, porém o 
diálogo é interceptado 
pelo medo da exposição, 
sobretudo numa 
época marcada pelo 
“cancelamento digital”, 
pelas redes sociais que 
exploram constantemente 
os ideais de beleza e 
de felicidade. Assim, a 
comparação é inevitável 
e, por consequência, 
se instaura a tristeza 
pela suposta alegria 
alheia. Não é apenas 
a propaganda da 
maquiagem e os filtros 

nas imagens. É a vida sendo mascarada, porque 
“pega bem”. Como dizem: não basta ser. Tem 
que (a)parecer. 

O casal de psicanalistas Diana e Mario 
Corso afirma na obra A psicanálise na Terra 
do Nunca que a adolescência é uma “utopia 
etária, vendida como a melhor idade da 
vida”. Ademais, questionam sobre qual seria 
a vantagem de permanecer eternamente 
nessa fase. A Síndrome de Peter Pan – tão 
disseminada pelo Dr. Dan Kiley nos anos 
1980 em livro homônimo – segue atual, 
haja vista a quantidade de pessoas que 
se mantém estacionadas na adolescência 
mesmo já tendo quase 40 anos ou mais. 
Corpos maduros, cabeças juvenis. Não me 
refiro a “espírito jovem”, mas a posturas 
infantis, a irresponsabilidade, a negação da 
transitoriedade. 

Em contrapartida, muitos sequer tiverem 
a oportunidade de vivenciar a adolescência, 
seja porque foram privados dela em virtude 
de obrigações típicas do universo adulto, seja 
pelo fato de que tiveram essa fase minada 
por tabus, crenças que contribuíram para 
tolher esse período tão importante para o 
desenvolvimento pessoal. 

Se a adolescência se apresenta como 
esse período conturbado e/ou marcado por 
descobertas sexuais, musicais, gostos e 
desgostos, é fato que é necessária, pois nos 
prepara para os adultos que potencialmente 
seremos. Quem nega isso fica estacionado ou 
vive no saudosismo achando que poderia ter 
aproveitado melhor o tempo em que a coluna não 
doía, em que era mais fácil virar madrugadas 
etc. O tempo presente-futuro também nos revela 
sabores e dissabores. Cada fase terá a dor e a 
delícia de ser, como diria Caetano. 

Não existe fase perfeita. Estamos sendo 
feitos enquanto estivermos dispostos a sonhar 
em sermos seres humanos melhores. Com 
a potência aumentada em alguns campos 
e reduzida em outros. Maturidade é saber 
dosar onde depositaremos os nossos impulsos 
e onde vamos repousar e entender que não 
temos controle sobre tudo. Talvez aí esteja 
a conciliação do nosso “eu” criança com o 
adolescente e o adulto.

Leo 
  Barbosa

Adolescência 
ficcional

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

A Praça Getúlio Vargas

Por muito tempo, a Praça Getúlio 
Vargas foi palco de grandes eventos 
e comemorações. Pela sua beleza pai-
sagística e arquitetônica, se tornou o 
“cartão-postal” das pessoas que a visi-
tavam. Estes inesquecíveis momentos 
eram sempre registrados nos “instan-
tâneos”, que permaneciam guardados 
com muito carinho por todos aqueles 
que tiveram a felicidade de serem nela 
fotografados; tendo inclusive, como 
pano de fundo, o seu belíssimo core-
to. Infelizmente, este procedimento 
já não pode mais ser realizado, uma 
vez que o atraente coreto perdeu as 
suas características ao ser totalmen-
te fechado, causado pela intervenção 
indevida em mais um dos importan-
tes patrimônios histórico-cultural da 
Morada do Sol.

Inicialmente, a denominação do 
local onde hoje se encontra edificada 
a Praça Getúlio Vargas, até pelo seu 
formato, era de “triângulo”. E, existia 
apenas uma baixinha mureta que cir-
cundava toda a área onde a meninada 
daquele tempo gostava muito de cor-
rer e brincar. O nome oficial só veio a 
partir do Governo de Dr. Clóvis Sa-
tyro, que foi o idealizador da sua cons-
trução e consequentemente, o respon-
sável pelo seu batismo. A esse respeito 
registra José Permínio Wanderley em 
seu livro Retalhos do Sertão: “(...) e atacou 
a construção da Praça Getúlio Vargas 
deixando todo o material pago e encos-
tado no canteiro de obra”. Continuan-
do, José Perminio Wanderley esclarece: 
“Neste ano (1940), o Dr. Rui Carnei-
ro assume a interventoria da Paraíba 
e daqui saiu uma caravana que fazia 
oposição a Clóvis Sátyro, para enten-
der-se com o novo interventor, acerca 
da prefeitura. Allyrio Meira Wander-
ley, fazendo parte da comissão, apre-
sentou o nome do professor Pedro da 
Veiga Torres, para substituir Dr. Cló-
vis, sendo logo aceito por Rui Carnei-
ro. Começou o professor com a clás-
sica derrubada dos adversários para 
depois se empenhar a fundo na cons-
trução da Praça Getúlio Vargas, que 
deixou terminada...”.

A inauguração da Praça deu-se exa-
tamente em 19 de abril de 1941, com 
uma grande festa realizada nas suas 
dependências. A animação esteve a 

cargo da Filarmônica Municipal 26 de 
Julho, regida naquela oportunidade 
pelo maestro Severino Nunes, também 
conhecido por “Veneno”. Naquela noi-
te, o motor da luz ficou ligado até altas 
horas. Seguindo o padrão das praças 
de antigamente, a Getúlio Vargas foi 
construída bem no centro da cidade, 
em formato triangular e toda circulada 
de pilares, com um bonito e trabalhado 
coreto que abrigava os frequentadores 
do concorrido bar ali existente, princi-
palmente nas noites em que eram reali-
zadas em suas dependências as seres-
tas com a banda de música. Este bar 
teve em Vicente Queiroz seu primeiro 
arrendatário, passando depois por Jar-
dineiro, Antônio Rodrigues, Antônio 
Moreno, João da Praça, Ibiapino e Zeca. 
Na verdade, um bar num ambiente pú-
blico daquele deveria mesmo ser reti-
rado. Entretanto, o coreto não merecia 
ser cercado, até mesmo porque tinha o 
poder de embelezar a praça. 

Circulando o coreto, a pista de 
dança, onde na posse dos prefeitos, o 
baile agregava toda a população pa-
toense e, o “frevo” e a animação era 
geral. A varanda que separava o lar-
go da pracinha da parte arboriza-
da, tinha antigamente em cada uma 
das pilastras externas, um candela-
bro, que se ramificava dando origem 
a três luminárias. E, entre uma e ou-
tra, se dava a entrada para o ambien-
te central. Inclusive, é bom salientar 

que toda a parte elétrica “embutida” 
da praça foi feita pelo eletricista Zé 
Tore, cunhado de Jovino da Luz.

Quanto à arborização, foi José Pe-
reira de Lima “o jardineiro”, respon-
sável pela implantação dos fícus ben-
jamins, que era também um grande 
artista na arte de podar. Este pernam-
bucano dava formas bem definidas às 
árvores existentes na praça, tornan-
do-as cada vez mais belas e atraentes. 
Afonso Bacalhau, músico da Filarmô-
nica 26 de julho foi, por quase três dé-
cadas, guarda do logradouro. Na dé-
cada de 1960. Era muito comum Luiz 
Gonzaga vir a Patos fazer show. Após 
um deles, num dia de manhã, estando 
hospedado no hotel J.K. resolveu dar 
uma volta em frente do hotel, quando 
se deparou com o sanfoneiro Manoel 
Valadares que tomava umas e outras 
no coreto da Praça Getúlio Vargas, e 
“mandando brasa” com suas compo-
sições sertanejas. Gonzagão ficou mui-
to impressionado com Valadares e o 
incentivou a continuar naquele cami-
nho, que com o passar do tempo e com 
todo o seu talento, acrescentou o rei do 
baião, ele se tornaria um grande músi-
co e compositor. Nesta praça, as moci-
nhas da década principalmente entre 
1940 e 50, deram vazão aos seus sonhos 
dourados e não foram poucas as que 
encontraram nas inesquecíveis retre-
tas e serenatas ali realizadas, o seu tão 
almejado príncipe encantado.

José Romildo de Sousa
Foto: Oscar Oliveira/Reprodução

Registro feito logo após a inauguração da praça, em 1941, por Oscar Oliveira

Artigo Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com

O livro de Everaldo Soares Júnior
Fossem os contos de Tempo sem 

pressa escritos apenas pelo psicana-
lista Everaldo Soares Júnior, faltaria 
a presença do ficcionista sem o qual 
os textos dificilmente se revestiriam 
de literariedade. Em outras palavras, 
o psicanalista e o ficcionista concebe-
ram esse livro a quatro mãos, no que 
fizeram muito bem, pois se o primei-
ro se sobrepusesse ao segundo, os 
contos seriam apenas e tão somen-
te uma espécie de epifenômenos das 
teorias psicanalíticas.

Nos contos aqui reunidos quase 
sempre o tempo cronológico se sobre-
põe ao psicológico. Nem por isso, po-
rém, os textos deixam de ser introspec-
tivos, mas não ao ponto de o narrador 
investir maciçamente no fluxo de 
consciência – aprofundamento do mo-
nólogo interior –, na ruptura do nexo 
causal ou na fragmentação da perso-
nagem, uma vez que ele passa ao largo 
daquilo que o poeta e crítico Octavio 
Paz convencionou chamar de “tradi-
ção da ruptura”. Everaldo Soares Jú-
nior, então, elabora os seus contos com 
início, meio e fim, sem lançar mão de 
experimentalismos tão em voga à épo-
ca das vanguardas. 

A ficção, assim como a poesia, exi-
ge ritmo, cadência, um texto inconsú-
til, inteiriço, que não se assemelhe a 
uma colcha de retalhos. O narrador 

de Tempo sem pressa, sobretudo o de 
Luzes da tarde e Chorão, chorão, para 
citar apenas dois entre outros exem-
plos, prima pelo bom andamento do 
conto ao ajustar o ritmo da narrativa 
ao ritmo dos acontecimentos. Para 
tanto, põe em prática o que Edgar Al-
lan Poe preconizou com relação às ca-
racterísticas que devem reger esse gê-
nero literário: unidade de tempo, de 
espaço, número reduzido de perso-
nagens etc. Ou seja, a univalência ou 
o caráter monolítico do conto é uma 
constante em Tempo sem pressa, livro 
com o qual Everaldo Soares Júnior 
se mostra inteiramente apto para en-
frentar novos desafios. Enfrentar e 
vencê-los, como o fez nesse amadu-
recido livro de estreia.

As escritoras Lourdes Rodrigues 
e Joana Belarmino de Sousa, respon-
dem, respectivamente, pelo prefácio e 
pelo posfácio de Tempo sem pressa, cuja 
capa, ilustrações e tradução para o es-
panhol – a edição é bilíngue – é de Ri-
cardo Diaz Romero. MVC/Forma é a 
editora e o projeto gráfico-editorial é 
de Juca Pontes. O livro foi impresso no 
ano de 2022 pela Gráfica JB. 

 
n n n n

Ary Txay, civilmente José de Ari-
matéa Nogueira Alves, “é filho de um 

indígena tabajara imigrante e destri-
balizado”, conforme ele mesmo o diz. 
Mas não só isso: é autor de uma obra 
monumental que, para concluir, “le-
vou mais de mil horas de trabalho 
compulsando duas centenas e meia 
de fontes diversas, realizando algu-
mas visitas e viagens que resultaram 
num trabalho genuíno com mais de 
dezessete mil gentílicos contidos em 
quase 13 mil verbetes”. 

Refiro-me ao livro Enciclopédia de 
Pessoas Ameríndias do Canadá à Argen-
tina, referendada por nomes como os 
de Anna Maria Alves Linhares, Ga-
briel Frade, Marco Couto Henriques 
e Suzana Matos Viegas. 

Enciclopédia de Pessoas Ameríndias 
do Canadá à Argentina é um livro ne-
cessário, imprescindível, hoje mais 
do que nunca, quando o desgoverno 
anterior, de extrema-direita, cometeu 
um verdadeiro genocídio contra as 
nações indígenas, notadamente con-
tra os yanomamis.

Ary Txay é sergipano de Parnaí-
ba, mas reside na cidade de Salvador, 
Bahia. Estudou Administração Pública 
(UFBA) e fez pós-graduação em Admi-
nistração Municipal e Meio Ambiente, 
em Haya, Holanda. Lançou, recente-
mente, Cosmogênese Ameríndia (Fortuna 
Mítica/Glossário) pela Paco Editorial, de 
Jundiaí, São Paulo.
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Uma pesquisa 
britânica feita 
pela empresa 
Yougov 
revelou que 
um terço dos 
jovens tem 
dificuldade de 
estabelecer 
relações de 
amizade
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Recentemente, muitas pessoas ficaram 
estarrecidas com as fotografias apresentando 
um pouco do que representa o processo 

sistemático de matança dos povos originários 
no Brasil. Em particular dos Yanomami. Não é 
de hoje que a fotografia busca revelar aspectos 
de um processo cruel de não reconhecimento de 
indígenas enquanto sujeitos sociais, e a violência 
contínua vivida entre os povos da floresta, sejam 
povos indígenas e/ou ribeirinhos. 

Já nos anos 1970, a fotógrafa Cláudia Andujar 
dedicava parte de sua vida e trabalho tornando 
visíveis aspectos da vida dos Yanomami, e, 
sobretudo, trazendo para opinião pública questões 
urgentes e relevantes da realidade desses povos 
no país. O fotógrafo Sebastião Salgado foi outro 
profissional que dedicou parte do seu trabalho a 
documentar indígenas.

Mas não é apenas sobre o aspecto documental da 
fotografia que gostaria de falar hoje. Porque eu me 
sinto um pouco chocada, não só com as fotografias 
vistas, porque há tempos venho acompanhando 
notícias, reportagens, documentários, lives, 
depoimentos, campanhas que cotidianamente 
já vinham denunciado o projeto de genocídio, 
inclusive que inclui a morte de lideranças indígenas 
e daqueles que defendem a preservação da vida e 
território pertencente aos povos originários, sem os 
quais as florestas, os rios, e toda a biodiversidade já 
haviam sumido do mapa há tempos.

O que me causa espanto mesmo é constatar 
por parte de algumas pessoas uma tentativa de 
minimizar o que é indefensável. E com argumentos 
“limpinhos” sugerirem que o que chegou mais 
massivamente para todo país ver pode ser 
relativizado por questões partidárias. Uma postura 
bastante cruel, no qual se relativiza no discurso, 
nos argumentos, a gravidade dos fatos, que, 
independentemente do governante de plantão, 
deixa cada vez mais explícito, não só para o Brasil, 
mas para o mundo, a violência dilacerante da 
corrida pelos recursos naturais, pelo ouro, enfim, 
por dinheiro e poder. 

A questão dos povos originários no país 
avançou bastante, graças as próprias lideranças 
que conseguiram melhor se articular, e a 
visibilidade que hoje alcançam o mundo inteiro. 
Entretanto, o imaginário do país, infelizmente, 
ainda está ancorado no desejo colonial de devorar 
e aniquilar. Uma imaginação social de subjugar, 
reflexo do processo de catequização que até hoje 
se faz presente, movido pelo não reconhecimento 
dos povos originários, de suas histórias, suas 
culturais e seus direitos.

A representação dos povos indígenas em 
grande parte nos livros didáticos, nos desfiles do 
Dia da Independência e nas festas carnavalescas 
sempre foi de fazer vergonha para quem tivesse o 
mínimo de noção de que o mundo não é apenas o 
próprio umbigo. Deixaram quase sempre explicito 
um processo adjacente de ridicularização das 
culturas indígenas e de não reconhecimento e 
respeito à sua diversidade.

Quando escuto discursos na tentativa de 
partidarizar e minimizar a gravidade do que 
está sendo vivido há décadas, há séculos, eu 
sinto vergonha e revolta, embora não gaste mais 
saliva tentando mostrar que a gente nunca pode 
aceitar a gravidade da violação do direito à vida. 
Porque as pessoas se compadecem do incêndio 
da Catedral de Notre-Dame, dos refugiados 
ucranianos, das vítimas do atentado às Torres 
Gêmeas, e querem passar panos quentes na 
tentativa de não aceitar a gravidade do genocídio 
dos povos indígenas no Brasil?

Não há como justificar. Nem como constatadas a 
destruição e as perdas humanas vir a pedir perdão 
depois de quinhentos anos. Nosso tempo é o hoje. 
E as pessoas precisam de alguma forma abrir-se 
para a realidade dos fatos, e não fazer de suas 
crenças um caminho de idolatria. 

As imagens dos Yanomami para mim não 
foram uma surpresa total, porque como falei 
acima, faz tempo que se denuncia a violência 
provocada pelos interesses econômicos e políticos 
que têm por objetivo destruir a vida e a dignidade 
dos povos originários, mas também a nossa 
própria. Tudo está interligado.

Penso que além de denunciar, e exigir das 
autoridades responsabilização, precisamos pensar 
nossas práticas de consumo que faz com que nos 
autodevoremos, devoremos os recursos da Terra, 
e passemos por cima de princípios básicos de 
respeito e preservação à vida. Tenho esperança 
de que um dia o caso dos Yanomami chegue ao 
Tribunal de Haia. Como todos e quaisquer crimes 
contra a humanidade.

Torço muito para que a gente ao invés de ficar no 
círculo da violência simbólica em torno do lugar da 
“verdade absoluta”, considere que é mais importante 
em situações de dor, catástrofe, tristeza, destruição, 
poder unir as mãos para agir – não como fazendo 
um favor – entendendo que o que está em questão é 
a sobrevivência de toda humanidade.
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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 Cal-
led Otto. EUA e Suécia. Dir: Marc Forster. Comédia. 
14 anos). Um velho chato, aposentado e rabugen-
to (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 empreendimento 
está uma cabala de satanistas que estão roubando 
o sudário de Cristo e, assim, obtendo posse do DNA 
de Jesus. O clone deve servir como a oferenda defini-
tiva ao diabo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 (dub.) 
- 16h30 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h45 (exceto seg. e ter.) 
- 22h10 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 14h20 - 18h35; CINE SERCLA PARTAGE 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 ou-
tro. Porém, nem todos têm a mesma sorte, tra-
zendo 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: Ste-
ven Spielberg. Drama. 12 anos). O jovem Sammy 
Fabelman crescendo no Arizona pós-Segunda 
Guerra, se apaixona por filmes. Armado com uma 
câmera, ele começa a fazer seus próprios em casa, 
para o deleite de sua mãe. Porém, quando descobre 
um segredo de família devastador, ele decide explo-
rar como o poder dos filmes nos ajuda a ver a ver-
dade uns sobre os outros – e nós mesmos. CINÉPO-
LIS 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 des-
cobre que sua paixão pela aventura cobrou seu 
preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo 
desrespeito à segurança pessoal, ele queimou 
oito de suas nove vidas. Com apenas a restante, 
ele precisa encontrar a mítica Estrela dos Dese-
jos, capaz de restaurar suas vidas. CENTERPLEX 
MAG 4 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h15; CINÉPO-
LIS 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 (ex-
ceto qua.) - 16h (exceto qua.) - 18h (exceto 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 (Marcélia 
Cartaxo) pelo filho, supostamente assassinado por 
policiais militares durante uma ação na vila onde 
mora. CINE BANGÜÊ: 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 promes-
sa na Festa do Pau da Bandeira. CINE BANGÜÊ: 
28/1 - 16h; 29/1 - 16h.

Serviço

EM cartaz

Dez anos após o lançamento do pri-
meiro disco do projeto Seu Pereira e 
Coletivo 401, o cantor e compositor pa-
raibano Jonathas Pereira Falcão, voca-
lista da banda, lançou o primeiro traba-
lho solo da sua carreira no ano passado: 
Seu Pereira - Módulo Lunar, com canções 
mais intimistas e que mostra um lado 
pessoal do artista.

Esse trabalho será apresentado 
hoje, a partir das 19h30, no Teatro 
Multifuncional do Centro Cultural 
Banco do Nordeste (CCBnB), locali-
zado no município de Sousa, no Alto 
Sertão da Paraíba. A entrada é gra-
tuita e a classificação indicativa para 
o show é livre.

Diferente do projeto com o Coleti-
vo 401, que envolve um grupo maior 
de músicos, o Módulo Lunar represen-
ta exatamente o momento intimista 
da carreira de Seu Pereira. Segundo 

ele próprio: “A escolha do nome se 
deu fazendo essa analogia a um mó-
dulo lunar que só permite a viagem 
de no máximo três tripulantes”. 

Módulo Lunar tem 12 faixas que fo-
ram gravadas no Estúdio Gota Sono-
ra, mixadas por Renato Oliveira, com 
masterização de Rafael Toloi. Todas 
as canções são de autoria de Seu Pe-
reira, exceto ‘Dias Impossíveis’, em 
parceria com Juvenil Silva; e ‘Perdi-
do’, com Chico Limeira.

Fantoches
Hoje, a partir das 16h30, na Sala 

de Oficinas da CCBnB, em Sousa, ha-
verá a oficina gratuita de Confecção 
de Fantoches, ministrada pela artista 
Adriana Oliveira. Através da criativi-
dade e ludicidade, ela produz os ob-
jetos reciclados juntamente com ou-
tros materiais dão forma à criação de 
personagens. A classificação indica-
tiva para a atividade é livre.

Disco solo do cantor e compositor será apresentado no Teatro do CCBnB

Seu Pereira fará show de 
‘Módulo Lunar’ em Sousa

Música

Da Redação
Foto: Max Brito/Divulgação

Jonathas Falcão fará show intimista
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Na Semana da Visibilida-
de Trans e Travesti, cujo dia 
nacional será no próximo do-
mingo (29), pelo menos dois 
eventos relacionados ao tema, 
na área cultural, acontecem 
hoje, em João Pessoa. Um é o 
lançamento do livro Fernanda 
Benvenutty, uma política traves-
ti (Editora Patuá, 190 páginas, 
R$ 50), que ocorre a partir das 
17h, na Fundação Casa de José 
Américo (FCJA). A obra é uma 
biografia que conta a histó-
ria da ativista paraibana Ben-
venutty (1962-2020), que, por 
sua militância, se destacou no 
Brasil, na construção de políti-
cas públicas para a população 
LGBTQIAP+. Além da própria 
Benvenutty (in memoriam), o li-
vro é assinado pela professora 
e antropóloga Silvana Nasci-
mento (USP) e da doutora em 
Antropologia Social pela USP, 
Luíza Ferreira Lima.

O outro evento é a estreia 
do espetáculo Gisberta – Bas-
ta um nome para lembrarmos de 
um ódio, monólogo dirigido 
por Misael Batista que a atriz 
Letícia Rodrigues apresenta 
às 20h, no Teatro Ednaldo do 
Egypto. O preço do ingresso é 
R$ 20, na bilheteria ou no Ins-
tagram (@leticiaatrizpb), e a 
peça permanecerá em cartaz 
até domingo, sempre no mes-
mo horário. A classificação in-
dicativa é 16 anos.

“O legado que Fernan-
da Benvenutty deixa é sem 
igual. Ela atuou em muitas 
frentes, como na área da saú-
de, na área da política, na da 
cultura, com a escola de sam-
ba, e era muito reconhecida 
pelas mães da maternidade, 
por conta do histórico de fazer 
muitos partos, naquela épo-
ca, quando ela atuava na ma-
ternidade. As novas gerações 
precisam conhecer a história 
dela, saber quem ela foi. Ela 

abriu caminho para que, hoje, 
pessoas trans pudessem ter 
seu nome social reconhecido, 
para que pessoas trans pu-
dessem ter atendimento mais 
digno na área da saúde, nas 
políticas públicas de saúde”, 
afirmou a coautora da obra, 
Silvana Nascimento, que esta-
rá no lançamento. “Hoje já te-
mos várias pessoas trans nas 
universidades estudando, ain-
da que o número seja reduzi-
do, buscando suas profissões. 
Então, digamos que Fernan-
da Benvenutty é uma ativista 
que abriu o caminho para que 
as jovens pudessem ser reco-
nhecidas como sujeitos de di-
reitos. É uma honra estar no 
lançamento e uma honra po-
der compartilhar essa história 
dela com a população”.

Além da professora e an-
tropóloga Silvana Nascimen-
to, que trabalha com questões 
trans há 15 anos, participarão 
do evento de lançamento do li-
vro autoridades representan-
tes do Movimento Espírito Li-
lás e de associações trans. 

“Eu e Luíza Lima reuni-
mos, nesse livro, toda a traje-
tória da Fernanda junto com 
ela”, resumiu Silvana Nasci-
mento. “O livro conta desde 
a infância dela em Remígio, 
a adolescência, os trabalhos 
que ela realizou, o momento 
em que ela chega a João Pes-
soa e começa a estudar para 
ser técnica em enfermagem. 
Ela trabalhou como empre-
gada doméstica, também, so-
freu vários tipos de violência 
e foi uma das primeiras tra-
vestis que andava nas ruas 
de João Pessoa, durante o dia. 
Naquela época era muito difí-
cil uma travesti andar duran-
te o dia na rua. Cada capítulo 
conta uma parte da trajetória 
dela”, explicou ela.

A antropóloga atentou 
para outra questão importan-
te que aparece na trajetória de 
Benvenutty, que foi presiden-

te de duas escolas, uma delas 
a Unidos do Roger. “Essa par-
te também traz o Carnaval e 
há outras partes, como a sua 
participação no movimento 
LGBT e quando foi candidata 
a vereadora e deputada esta-
dual pelo Partido dos Traba-
lhadores”, disse Silvana.

A realização do evento é 
promovida pela Associação 
de Pessoas Travestis e Tran-
sexuais do Estado da Paraí-
ba (ASPTTrans), em parceria 
com a Patuá e a PUC-SP, com 
o apoio do Governo do Esta-
do, por meio da FCJA.

Baseado na realidade
Sobre a peça Gisberta, a 

atriz Letícia Rodrigues con-
ta que o monólogo é baseado 
nas falas do amigo da prota-
gonista, Nuno Câmara Lima. 
“O espetáculo mistura políti-
ca, história, música, teatro, hu-
mor, poesia e drama para falar 
de Gisberta, brasileira vitima-
da pela transfobia em 2006, na 
cidade do Porto, em Portugal. 
Gisberta tinha 46 anos de ida-
de quando foi assassinada por 
14 de menores, entre 12 a 16 
anos, que a torturaram e a en-
terraram viva. Amarrando-a 
num toco de madeira e jogan-
do-a num poço. Foi o maior 
caso de transfobia no mundo 
e hoje é considerado um sím-
bolo LGBT”, disse ela, que assi-
na a dramaturgia com Misael 
Batista e Nuno Lima. A produ-
ção é da ASPTTrans.

Em 2017, Gisberta deu 
nome ao primeiro centro de 
apoio à população LGBT do 
norte de Portugal. “No espe-
táculo, a história de Gisber-
ta, que é praticamente desco-
nhecida no Brasil e é, também, 
a história de tantas outras ví-
timas da transfobia, é contada 
de forma muito delicada, tran-
sitando entre dois gêneros: o 
humor, pois era uma pessoa 
muito alegre e divertida, e o 
drama”, comentou Letícia. 

Hoje, em João Pessoa, serão lançados livro sobre política travesti e um monólogo sobre vítima de transfobia

Obras trans e travesti em evidência
TeaTro e LiTeraTura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Já se passaram seis anos 
desde que Matheus Pimenta, 
cantor e compositor paraiba-
no, apresentou um show solo 
presencial. Hoje, o artista tira 
algumas composições da ga-
veta e apresenta um repertó-
rio que mescla autoral e covers, 
no Recanto da Cevada, às 20h, 
com ingressos que custam R$ 
10. Músico há 25 anos, ele car-
rega influências que vão da 
MPB ao soul music norte-ame-
ricana, passando pelo rock e 
jazz. “É um momento especial. 
A minha última apresentação 
solo, mostrando minhas músi-
cas, foi na live do #FiqueEmCa-
sa, durante a pandemia. No 
fundo do coração, fazer esse 
show é quase como me desnu-
dar”, contou. 

A variedade de estilos que 
inspiram Matheus Pimenta 
fica evidente no repertório 
selecionado para o show, no 
qual entram canções de ar-
tistas paraibanos como Chi-
co Limeira e Toni Silva, além 
de nomes nacionais como Ma-
rina Sena e Gloria Groove, 
e influências internacionais, 

‘como John Mayer. Entram 
para a apresentação, ainda, 
faixas do EP Ouvi Dizer, lança-
do em 2018, assim como can-
ções nunca gravadas, como 
‘Poltrona’ e ‘Nem Sequer Dor-
me’. “‘Poltrona’ eu compus há 
quase 10 anos. É uma canção 
muito querida, que já apre-
sentei em outros shows solo e 
também gravei uma versão ao 
vivo no projeto dLab Sessions, 
no YouTube. Já ‘Nem Sequer 
Dorme’ é uma parceria com 
a atriz e poeta Natália Sá. Me 
deparei com este poema dela 
e quando pedi permissão para 
musicar, ela topou na hora. 
Essa música será inédita nos 
palcos”, afirma o músico.

Novo disco
A carreira solo do artista 

divide-se entre o projeto ho-
mônimo e a banda Sky Boon 
Seasoning, com canções em in-
glês. Atualmente, é ainda vo-
calista nas bandas cover Fun-
keria, Lexxxodrive e Guibiruei 
e no duo autoral Sinédoque 
Par. Também participou dos 
grupos Na Cabeça do Tempo, 
Nuvens Psicodélicas, Prensoul 
e Monsenhor Lunático. O mo-
mento agora é de produção de 

um novo álbum, que está pre-
visto para sair ainda este ano e 
vai se chamar ‘O que vier será 
bem-vindo’. “Com o disco, a 
proposta já é diferente. Quero 
produzir as músicas do zero, 
juntas, para que façam parte 
desse álbum como um todo. 
Tenho produzido com calma, 
desacelerado, para mastigar 
bem esse que será meu primei-
ro disco solo”.

Influente na cena cultu-
ral paraibana com passagens 
por diversos instrumentos, 
como piano, flauta, violonce-
lo e oboé, Matheus Pimen-
ta sempre se dividiu entre a 
música erudita e a popular. 
Para a apresentação desta noi-
te ele convidou três amigos 
e parceiros para fazer parti-
cipações especiais: o cantor 
Pedro Indio Negro, o guitar-
rista e também cantor Rafael 
Chaves e a contrabaixista In-
grid Simplício. “Pedro Indio 
é um grande parceiro meu, já 
que cantamos lado a lado na 
banda Funkeria por seis anos. 
Ele agora se despede do proje-
to para dar vez à sua carreira 
solo em outro estado, mas não 
sem antes cantar junto comi-
go duas canções nesse show 

de sexta, uma música dele e 
um cover de Stevie Wonder”, 
adianta Pimenta. 

“Rafa Chaves é também 
parceiro da Funkeria e há 
anos tocamos juntos. Ele vai 
abrilhantar essa apresenta-
ção comandando a guitarra 
em também três músicas, de 
Eric Clapton, Stevie Wonder 
(a mesma que cantarei com Pe-
dro) e Paulinho Moska. Já com 
Ingrid Simplício, a experiência 
será diferente porque esta é a 
primeira vez que nós tocare-
mos juntos. Eu admiro muito 
o seu trabalho enquanto bai-
xista e venho a acompanhando 
há alguns meses. Quando fiz o 
convite, ela topou na hora. Jun-
tos também faremos duas mú-
sicas”, acrescentou. Estudante 
de música desde os seis anos, 
Matheus Pimenta começou a 
compor em 1994, quando tam-
bém se interessou pelo violão e 
deu início a sua vida de shows. 
“Fiz diversos tributos e sho-
ws depois, cantei com amigos, 
muitos deles ídolos. Mas sen-
ti falta desse show intimista, 
voz e violão, e chamar outros 
artistas para cantar, gente que 
eu conheço e gente que não me 
conhece”, brincou.

Na capital, vocalista da Funkeria promove show solo
Música

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Cantor e compositor paraibano Matheus 
Pimenta carrega influências que vão da 
MPB a ‘soul music’ norte-americana, 
passando pelo rock e o jazz

Foto: Gi Ismael/Divulgação
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Atriz Letícia Rodrigues (foto maior) apresenta o espetáculo ‘Gisberta’ no Teatro Ednaldo do Egypto; 
já na FCJA, será apresentada a publicação ‘Fernanda Benvenutty: uma política travesti’, de Silvana 

Nascimento (acima), Luiza F. Lima (centro) e da própria Benvenutty (abaixo), ‘in memoriam’
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O governador João Azevê-
do se reuniu, ontem, em Brasí-
lia, com o ministro dos Trans-
portes, Renan Filho, ocasião 
em que recebeu a garantia de 
parcerias para a execução de 
obras de infraestrutura rodo-
viária que somam mais de R$ 
500 milhões de investimentos 
no estado. Dentre as pautas 
discutidas pelo gestor estadual 
com Renan Filho estiveram as 
obras dos Arcos Metropolita-
nos da Grande João Pessoa e 
de Campina Grande e a conti-
nuidade da triplicação da BR-
230, nos trechos de Cabedelo 
às Três Lagoas. Também fo-
ram assegurados R$ 180 mi-
lhões em manutenção e recu-
peração da malha rodoviária 
federal em todo o território 
paraibano.

 “Essa é uma parceria im-
portante que faz com que o 
ministério assegure investi-
mentos na Paraíba que somam 
mais de R$ 500 milhões, já com 
recursos garantidos. Saio da-
qui muito feliz por termos ver-
dadeiramente restabelecido as 
relações institucionais que o 
estado precisa ter com os mi-

nistérios que integram o go-
verno do presidente Lula”, ava-
liou João Azevêdo.

 De acordo com o governa-
dor, o ministro dos Transpor-
tes assegurou o andamento 
das obras de triplicação da 
BR-230, que contempla a Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. “Tivemos a oportuni-
dade de garantir a continui-
dade das obras de triplicação 
da BR-230, do trecho de Ca-
bedelo às Três Lagoas, parte 
será realizada pelo Exército 
e outra parte será feita uma 
licitação para que as obras 

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba aprovou, 
por unanimidade, a criação 
do Museu do Poder Judiciá-
rio Paraibano Ministro Alci-
des Carneiro. O Projeto de 
Resolução que renomeia o 
Auditório Ministro Alcides 
Carneiro para o museu foi 
apreciado em sessão admi-
nistrativa na última quar-
ta-feira. 

A matéria é de autoria do 
presidente do TJPB, desem-

bargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides e foi apro-
vada na última sessão do ma-
gistrado no cargo. A iniciati-
va fomenta as atividades de 
preservação, pesquisa e di-
vulgação da história do Ju-
diciário estadual e da his-
tória nacional ou regional, 
por meio de criação de mu-
seus, memoriais, espaços de 
memória ou afins, instituí-
do como diretriz pela Reso-
lução nº 324/2020, do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ).
“Trata-se da manutenção 

da homenagem ao bacha-
rel paraibano Alcides Vieira 
Carneiro, que além de reco-
nhecido como um dos maio-
res oradores paraibanos, gal-
gou cargos importantes em 
vários estados do Brasil nas 
áreas política, educacional e 
jurídica, onde teve seu ápice 
como ministro do Superior 
Tribunal Militar”, pontua a 
justificava do projeto.

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup) firmou uma par-
ceria com o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) para garan-
tir a padronização de concur-
sos públicos no Estado. Em re-
união realizada ontem entre as 
duas instituições, foi discutida 
a construção do melhor cami-
nho para cumprimento da le-
gislação que trata sobre a rea-
lização de concursos.

Segundo o secretário 
executivo da Famup, Pedro 
Dantas, ficou definida uma 
tratativa que garanta uma pa-
dronização para realização 
das provas, observando qual a 
real necessidade de cada mu-
nicípio e o que cada um pode 
realizar sem gerar problemas 
futuros na administração pú-
blica municipal.

“O Ministério Público ficou 
de fazer uma recomendação 
aos promotores locais, infor-
mando sobre a parceria com a 
Famup e assim, garantir mais 
tempo para construirmos a 
melhor forma de realizar um 
número significativo de con-

cursos na Paraíba”, disse.
A reunião foi realizada 

com o promotor do Patrimô-
nio Público, Reynaldo Serpa, 
após a Famup ouvir dúvidas 
e reclamações de prefeitos da 
Paraíba. De acordo com a Fa-
mup, a parceria é fundamental 
para as administrações muni-
cipais que devem realizar con-
cursos públicos.

Além do promotor Reynal-
do Serpa e do secretário Pedro 
Dantas, participaram o coor-
denador jurídico da Famup, 
Arnaldo Escorel, e o advoga-
do Thiago Barboza.

João Azevêdo se reúne com ministro do Governo Lula e assegura recursos para obras de infraestrutura na PB

R$ 500 milhões em obras rodoviárias
transportes

Foto: Secom/PB

Foto: Ascom/TJPB

Uma das obras discutidas pelo governador João Azevêdo no ministério foi a construção do Arco Metropolitano de João Pessoa

sejam concluídas”, explicou.
 João Azevêdo também 

apresentou a Renan Filho o 
projeto do Arco Metropolitano 
da Grande João Pessoa, que re-
presenta investimentos de R$ 
210 milhões e terá uma exten-
são de 18,7 Km. “Também dis-

cutimos com o ministro a pos-
sibilidade de parceria para a 
construção do Arco Metropo-
litano da Grande João Pessoa, 
que irá ligar a BR-230 com a BR-
101, desafogando o trânsito em 
Bayeux”, acrescentou.

 Além disso, também fo-

ram assegurados investimen-
tos na infraestrutura rodo-
viária de Campina Grande. 
“Recebemos do ministro a 
garantia das obras do Arco 
Metropolitano de Campina 
Grande, que vão do trecho da 
BR-104 até a Avenida Floriano 

Peixoto, já nessa primeira eta-
pa”, concluiu. 

 Os secretários Deusde-
te Queiroga (Infraestrutura e 
dos Recursos Hídricos); No-
nato Bandeira (Comunicação 
Institucional) acompanharam 
a reunião.
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Na conversa 
com Renan 
Filho, também 
foram 
assegurados 
investimentos 
na infraestrutura 
rodoviária 
de Campina 
Grande

Pleno do TJPB aprova criação do Museu do Poder Judiciário
unanimidade

Os desembargadores decidiram autorizar a criação do museu proposta pela presidência do TJPB

Famup firma parceria com 
MP para unificar padrão

concursos

O Ministério Público da 
Paraíba ajuizou uma ação ci-
vil pública por ato de impro-
bidade administrativa con-
tra o ex-prefeito de Cruz do 
Espírito Santo, Pedro Gomes 
Pereira, e contra a empresa 
Comercial de Combustíveis 
Santa Rita LTDA por irregu-
laridades na contratação de 
postos de combustíveis que 
causaram prejuízos ao erá-
rio. A ação foi ajuizada pela 
3ª promotora de Justiça de 
Santa Rita, Anita Bethânia 
Silva da Rocha.

A  a ç ã o  é  r e s u l t a -
do do Inquérito Civil nº 
008.2019.000217, instaurado 
na 3ª Promotoria de Justiça 
de Santa Rita, para investi-
gar as denúncias acerca do 
suposto “esquema” opera-
do pelo ex-prefeito de Cruz 
do Espírito Santo com a fi-
nalidade de desviar recur-
sos públicos através do uso 
pessoal de combustível cus-
teado pelos cofres da pre-
feitura. Durante o inquéri-
to, foi analisado o gasto com 
combustível, contratado me-
diante o Pregão Presencial 
nº 008/2019, que resultou na 

contratação da empresa Co-
mercial de Combustíveis 
Santa Rita LTDA. 

No âmbito do Núcleo 
de Apoio Técnico (NAT) do 
MPPB, foi realizada uma au-
ditoria no pregão presencial 
que constatou a ausência de 
estudos técnicos prelimina-
res que justificassem ou em-
basassem os quantitativos 
definidos para as aquisições 
de combustíveis. O termo de 
referência não menciona tra-
jetos, rotas ou qualquer ou-
tro critério, mas tão somen-
te a frota municipal e o valor 
de litros de combustível por 
veículo.

Ainda de acordo com a 
ação, com propósito de veri-
ficar a adequação dos preços 
praticados no Pregão Pre-
sencial nº 008/2019, foram 
estabelecidos preços refe-
renciais com base em da-
dos disponibilizados pela 
Agência Nacional do Petró-
leo (ANP). Destaca-se que a 
formação do preço referen-
cial se utiliza de dados re-
lativos aos valores pratica-
dos no estado da Paraíba, 
considerando, ainda, o pe-

ríodo em que ocorrem. Ao 
comparar o valor contrata-
do pela Prefeitura de Cruz 
do Espírito Santo e o preço 
de referência (ANP), a audi-
toria verificou a ocorrência 
de sobrepreço no montante 
de R$ 81.933,00. 

Além disso, o procedi-
mento licitatório contou 
com apenas uma empresa 
participante, a Comercial 
de Combustíveis Santa Rita 
LTDA.  Também foi verifica-
do o excesso de combustível 
na estimativa apresentada 
pelo órgão para a contrata-
ção. Constam, no Termo de 
Referência, previsões de 30 
litros de gasolina e mais 30 
de álcool por dia para um 
veículo realizar atividades 
administrativas da Prefeitu-
ra. Tal estimativa estende-se 
a todos os veículos do proce-
dimento. Conforme tal do-
cumento, um veículo do tipo 
Palio – cujo consumo médio 
na cidade gira em torno de 
10 km por litro de gasolina, 
ou 7 km por litro de álcool, 
precisaria percorrer 510 km 
todos os dias. 

A promotora ainda apon-

ta na ação que houve a tenta-
tiva de revestir de aparente 
legalidade a despesa irre-
gular, ao passo que os atos 
praticados indicam o favo-
recimento à empresa, pro-
vocando dano ao erário ava-
liado pelo NAT/MPPB em 
R$ 81.993,00, na aquisição 
de combustível para a fro-
ta de veículos do município 
de Cruz do Espírito Santo. 
Além disso, o quantitativo 
adquirido revela-se excessi-
vo para o uso exclusivamen-
te pelos veículos integran-
tes da frota municipal. “Tal 
circunstância, somada à fal-
ta de controle no abasteci-
mento dos veículos, confor-
me constatou a inspeção in 
loco realizada pelo TCE-PB, 
por oportunidade do pro-
cesso TC nº 05770/17, cor-
roboram os indícios de des-
vio dos insumos adquiridos 
pelo município”.

Na ação, o MPPB pede 
o reconhecimento da total 
procedência dos pedidos, 
com a declaração da prática 
dos atos de improbidade ad-
ministrativa pelo ex-prefeito 
e pela empresa contratada.

Ex-prefeito é denunciado ao Judiciário
improbidade

Lei
Construção do 

melhor caminho 
para cumprimento 

da legislação foi 
discutida
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Prestações eram referentes aos últimos anos; deputados também votaram a Lei Orçamentária Anual para 2023

Governador tem contas aprovadas 
na assembleia

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou 
as contas do governador João 
Azevêdo referentes aos anos 
de 2019, 2020 e 2021. Durante 
Sessão Ordinária realizada 
ontem , os deputados vota-
ram também pela aprovação 
da Lei Orçamentária Anual, 
que fixa e estima a receita do 
Estado para o ano de 2023. 
Também foram aprovadas as 
contas do ex-governador Ri-
cardo Coutinho referentes a 
2016, 2017, 2018, 

O deputado Wilson Filho, 
relator das contas do ex-go-
vernador Ricardo Coutinho 
(referentes aos anos de 2016 
a 2018) e do atual governador 
João Azevêdo (dos exercícios 
de 2019 a 2021), emitiu pare-
cer pela aprovação, sendo 
acompanhado pela maioria 
dos deputados em plenário.

 Em seu parecer, o par-
lamentar analisou que o 
TCE-PB teve como base a 
contratação de servidores 
denominados ‘codificados’ 
por parte do Estado para 
rejeitar as contas dos chefes 
do Poder Executivo. No en-
tanto, Wilson pontuou que 
a utilização dos chamados 
‘codificados’ nos quadros 
do serviço público estadual 
foi, na verdade, uma práti-
ca de décadas e que nunca 
foram argumentos para re-
provação de contas de ou-
tros gestores.

 Wilson lembrou ainda o 
empenho do ex-governador 
Ricardo Coutinho e do atual 
governador João Azevêdo 
em extinguir os ‘codificados’, 
adequando esses servidores 
aos quadros do Estado, ga-
rantindo direitos que antes 
não estavam previstos.

 “Ao me debruçar sobre 
a temática, estudar o assun-
to, apresentei um longo pa-
recer estritamente técnico 
e jurídico. A principal con-
trovérsia que levou o Tri-
bunal de Contas à decisão 
pela reprovação das contas 
de 2016 a 2020 foi a existên-
cia dos servidores codifica-
dos e aferição do atingimen-
to do índice constitucional 
na Saúde. Podemos afirmar 
e confirmar que atualmen-
te não existem mais codifi-
cados no Estado. Houve es-
forço institucional por parte 
do Poder Executivo, do Mi-
nistério Público e do Tribu-
nal de Contas para regula-
rização da situação com a 
redução paulatina de codifi-
cados e a completa extinção 
dos mesmos”, disse.

 Os deputados também 
aprovaram, por maioria, o 
relatório final do Projeto de 
Lei 4.032/2022, que trata da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA), de autoria do Gover-
no do Estado, para o ano de 
2023. A LOA estima a receita 
em R$ 17.635.592.015,00 (de-
zessete bilhões, seiscentos e 
trinta e cinco milhões, qui-
nhentos e noventa e dois mil 
e quinze reais) e fixa a des-
pesa em igual valor para o 
exercício financeiro de 2023.

 De acordo com o tex-
to, a reserva para cobertura 
de Emendas Parlamentares 
(Emendas Impositivas) será 
de R$ 106.390.228,00 (cen-
to e seis milhões, trezentos 

e noventa mil, duzentos e 
vinte oito reais), saindo de 
0,4% em 2022 para 0,7% em 
2023. Desta forma, cada par-
lamentar terá direito ao va-
lor de R$ 2.955.284,00 (dois 
milhões, novecentos e cin-
quenta e cinco mil, duzen-
tos e oitenta e quatro reais) 
para atender às Emendas In-
dividuais Impositivas. O re-
lator do texto, deputado Jú-
nior Araújo, destacou que, 
obrigatoriamente, 50% des-
te valor deverão ser destina-
dos as ações em serviços pú-
blicos de saúde.

 “Conseguimos um feito 
histórico que foi justamente 
a implantação das Emendas 
Impositivas, que é um dos 

maiores avanços do parla-
mento paraibano. Nós fize-
mos história quando prepa-
ramos um parlamento com 
mais independência, com a 
possibilidade de ajudar re-
giões, municípios, comuni-
dades e também associações 
e hospitais filantrópicos, 
através das nossas Emen-
das Impositivas”, afirmou 
o relator.

 
Sessão preparatória

  A 48a Sessão Ordinária 
realizada hoje foi a última da 
19a legislatura. No próximo 
dia 1o de fevereiro será rea-
lizada a Sessão Preparatória 
na qual os deputados eleitos 
para a 20a Legislatura toma-

rão posse de seus mandatos.
  Na sequência, acontece-

rão as eleições da Mesa Di-
retora, que irá eleger e dar 
posse ao presidente e demais 
membros da Mesa para o 
biênio 2023/2024.

Loa de 2023 prevê emendas individuais

Gastos
A Lei Orçamentaria 

Anual  estima a 
receita em R$ 
17.6 bilhões e 
fixa a despesa 
em igual valor 

para o exercício 
financeiro, que será 
executado durante 

o ano  de  2023
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Parlamentares 
terão direito 
ao valor de R$ 
2.955.284,00 
para atender 
às Emendas 
Individuais 
Impositivas

Os deputados se reuniram  na última sessão da atual legislatura para analisar e votar prestação de contas e o projeto da LOA para 2023

Fotos: Ascom/ALPB

A última sessão ordinária 
do ano, ontem, foi marcada 
por emoção e despedidas dos 
deputados não reeleitos para 
a próxima legislatura (2023-
2026) na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB). Na 
oportunidade, os parlamen-
tares votaram a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e as con-
tas do ex-governador Ricardo 
Coutinho (PT) e do atual, João 
Azevêdo (PSB).

 Edmilson Soares, Buba 
Germano, Anísio Maia, Poll-
yanna Dutra, Jeová Campos, 
Ricardo Barbosa, Doda de 
Tião, Dr. Érico, Raniery Pau-
lino, Estela Bezerra, Cabo 
Gilberto, Moacir Rodrigues 
e Manoel Ludgerio deixam 
a ALPB. “Quero agradecer a 
todos os deputados que não 
vão mais estar aqui na pró-
xima legislatura. Todos tive-
ram um papel muito impor-
tante na Casa”, destacou o 
presidente da Casa, deputa-
do Adriano Galdino.

 A maioria dos deputados 
ocupou a tribuna, durante o 
pequeno expediente, para se 
despedir das atividades par-
lamentares. Dr. Érico fez um 
balanço do seu mandato e 
ressaltou que deixa a Casa 
com a cabeça erguida e dever 
cumprindo. “Como médico, 
quando eu entrei queria me-
lhorar a saúde do povo parai-
bano e que já havia avanços, 
quando chegou o Hospital 

Metropolitano, Hospital do 
Bem em Patos, mas precisá-
vamos ainda mais”, afirmou 
o parlamentar ao observar 
que deixou plantada uma se-
mente para a construção de 
um hospital de traumas para 
o Sertão, ao promover através, 
da Assembleia, uma audiên-
cia pública na região.

 Já o deputado Jeová Cam-
pos agradeceu a experiência e 
a convivência com os demais 
colegas. “Saio da Assembleia 
com a consciência do dever 
cumprido e certo de que a 
minha passagem aqui não 
foi sem razão, foi para a afir-
mação dos pobres e dos hu-
mildes na política. Eu vim da 

Deputados não reeleitos se despedem durante última sessão
nova legislatura

roça, das feiras livres, como 
vendedor de alho e construí 
uma identidade social. Aqui 
fiz questão de enfatizar a mi-
nha origem, a minha combati-
vidade e a luta por esse povo”, 
ressaltou.

 A deputada Estela Bezer-
ra deixa a ALPB após disputar 
uma vaga para a Câmara Fe-
deral. “Estou feliz, pois sei que 
cumpri a minha missão en-
quanto deputada. Saio daqui 
com sentimento de completu-
de, não concorri para deputa-
da estadual, mas, continuo 
sim achando que essa Casa 
continua sendo central para 
a democracia . Vou continuar 

minha luta e contribuir defen-
do os temas em que a políti-
ca me chamou atenção”, dis-
se Estela.

A deputada Pollyanna Du-
tra agradeceu aos colegas e à 
população. “Eu tenho muito or-
gulho de ter feito parte desta his-
tória. Lutei com todas as minhas 
forças para ocupar esse espaço 
ao lado das pessoas simples que 
fazem a Paraíba acontecer. Obri-
gada pelos cuidados que vo-
cês tiveram comigo durante a 
minha passagem. Aos colegas, 
obrigada pela construção desa-
fiadora e pelo fortalecimento do 
respeito à democracia”, destacou 
a deputada.

Outro parlamentar a se 
despedir do parlamento esta-
dual foi o deputado Buba Ger-
mano. Ele afirmou que, como 
ser político, vai continuar in-
serido nas discussões que se-
jam de construção de cresci-
mento do Estado da Paraíba. 
“Sempre respeitando a mi-
nha formação de engenheiro 
agrônomo e técnico da Em-
brapa, vou continuar defen-
dendo bandeiras importantes 
como a educação ambiental, 
a ciência e tecnologia. Eu me 
despeço da Assembleia com o 
sentimento de gratidão. Num 
mandato de 12 anos (quatro 
de Gilma com mais oito meu), 

temos um legado de investi-
mento de quase um R$ 1 bi-
lhão no Seridó e Curimataú 
paraibano”, enfatizou.

 Eleito para a Câmara Fe-
deral, o deputado Cabo Gil-
berto também se despediu. 
“Eu só tenho a agradecer a 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba pela experiência aqui 
adquirida, que me proporcio-
nou conhecer melhor o meu 
Estado. E ao povo paraiba-
no pela oportunidade dessa 
nova missão de representar 
os mais de quatro milhões 
de paraibanos em Brasília, na 
Câmara dos Deputados Fe-
derais. É uma emoção muito 
grande passar a ser deputado 
federal e poder lutar pelo meu 
povo em nível federal”, disse.

 O deputado Ricardo Bar-
bosa, que disputou a Câma-
ra Federal e ficou na primeira 
suplência do PSB com mais de 
63 mil votos, também se despe-
diu da ALPB. “Deixo aqui a mi-
nha gratidão. Dizer em forma 
de agradecimento ao povo pa-
raibano que saberei honrar os 
mais de 63 mil votos obtidos. 
Votos insuficientes para ocu-
par a cadeira na Câmara Fede-
ral, mas mais do que suficien-
te para alentar minha alma de 
uma luta longeva a serviço da 
Paraíba, nos diversos cargos 
que ocupei, com muita honra-
dez. Deixo está Casa agrade-
cendo a todos os pares, amigos 
e servidores”, afirmou.

“Lutei com 
todas as 
minhas forças 
para ocupar 
esse espaço 
ao lado das 
pessoas 
simples

Pollyanna Dutra

A sessão de ontem da Assembleia foi marcada pela emoção da despedida de vários deputados
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As ações apresentadas incluem uma Proposta de Emenda Constitucional, Medida Provisória e dois projetos de lei

Dino lança “Pacote da Democracia”
reação a atos golpistas

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Flávio Dino, 
apresentou ontem ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va as propostas para endure-
cer a legislação sobre crimes 
contra o Estado Democrático 
de Direito. A iniciativa é uma 
reação aos atos golpistas que 
ocorreram no dia 8 de janei-
ro, em Brasília, e foi apelidado 
de “Pacote da Democracia”.

O pacote inclui uma Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC), uma Medida 
Provisória (MP) e dois proje-
tos de lei. “Fiz um breve resu-
mo dos projetos que estamos 
debatendo para que, no início 
do período legislativo, o pre-
sidente possa conversar com 
os outros poderes e ver o des-
tino dos projetos que foram 
elaborados aqui”, disse Dino, 
em entrevista à imprensa.

Na próxima semana, será 
a abertura do ano judiciário 
no Supremo Tribunal Fede-
ral e do ano legislativo, no 
Congresso Nacional, com a 
posse de parlamentares elei-
tos e reeleitos para a Câmara 
e o Senado.

Após o encontro com Lula, 
no Palácio do Planalto, Dino 
participou de uma reunião 
com secretários estaduais de 
Segurança Pública, na sede 
do ministério, em Brasília. 

Reunião com secretários
Durante a abertura do en-

contro com os secretários de 
Segurança Pública, Dino des-
tacou a importância do tra-
balho integrado, “produtivo 
e eficiente em favor da popu-
lação, respeitadas as autono-
mias dos entes federados”.

Na pauta da reunião, está 
a gestão do Fundo Nacional 
de Segurança Pública e ques-
tões sobre a partilha e execu-
ção dos recursos. Segundo o 
ministro, atualmente há um 
represamento de aproxima-
damente R$ 2,3 bilhões já re-
passados pela União para os 
fundos estaduais e, por difi-
culdades burocráticas, não 
conseguiram ainda ser inves-
tidos na melhoria de serviços 
de segurança para a popu-
lação. A ideia de Dino é co-
lher sugestões dos secretários 
para agilizar a execução des-
ses repasses e dos próximos.

Da mesma forma, o go-
verno quer dinamizar a aqui-
sição e repasse de equipa-
mentos e materiais para os 
estados. Os secretários devem 
tratar ainda sobre o fortaleci-
mento da política de drogas e 
a retomada do Programa Na-
cional de Segurança Públi-
ca com Cidadania (Pronasci).

Outro item da pauta, des-
tacado por Dino, é a política 
de armas. No dia 1º de janei-
ro, Lula editou decreto que 
visa a recomposição da po-
lítica de controle de armas e, 

agora, o ministério está com 
um grupo de trabalho para 
tratar de nova regulamenta-
ção à Lei 10.826, que estabelece 
as normas para registro, pos-
se e venda de armas de fogo e 
munição.

“Nosso desejo é ter uma 
regulação definitiva, sem me-
xer na lei, mas em nível in-
fralegal, com decretos e porta-
rias. Isso [acesso da população 
a armas] impacta muito forte-
mente na segurança pública e 
no combate a organização cri-

minosas. Essa regulamenta-
ção vai se dar de modo parti-
cipativo. Inclusive, desejamos 
que haja indicação por esse 
conselho de um representante 
dos secretários de segurança 
dos estados para junto conos-
co debaterem essa proposta a 
ser apresentada ao presidente 
Lula”, explicou Dino.

O decreto já editado por 
Lula, reduz a quantidade de 
armas e de munições de uso 
permitido, condicionando a 
autorização de porte à com-

provação da necessidade. 
Também suspende os regis-
tros para aquisição e transfe-
rência de armas e munições 
de uso restrito por caçado-
res, atiradores e coleciona-
dores (CACs) e a concessão 
de autorizações para abertu-
ra de novos clubes e escolas 
de tiro. O decreto presiden-
cial também determina que, 
em 60 dias, a Polícia Federal 
(PF) recadastre todas as ar-
mas comercializadas a par-
tir de maio de 2019.

A PEC que está sendo pre-
parada pela pasta vai tratar 
sobre a criação de uma Guar-
da Nacional permanente, em 
substituição à Força Nacional, 
que atua em missões temporá-
rias. A ideia é que a guarda fi-
que responsável pela proteção 
de prédios públicos federais 
em Brasília e atue em opera-
ções especiais em terra indíge-
nas, área de fronteira, unidades 
de conservação e apoio à segu-
rança dos estados.

Já a MP tratará sobre mu-
danças legais para criminali-
zar condutas na internet que 
configurem a prática de aten-
tado contra o Estado Demo-
crático de Direito, com a res-
ponsabilização de plataformas 
na internet que não derrubem 
publicações terroristas e anti-
democráticas.

“Achamos que as margens 
de lucro auferidas por esse mo-
delo de negócio não pode sig-
nificar o abrigo a práticas cri-
minosas. Isso deve se dar com 
muito cuidado para proteger a 
sagrada liberdade de expres-
são consignada na Constitui-
ção, mas não pode ser um va-
le-tudo”, disse Dino durante a 
abertura da reunião com se-
cretários.

Para o ministro, o terroris-
mo político não deve ser imune 
de consequências gravíssimas, 
inclusive materiais. Segundo 
ele, nos últimos dias, a União 
investiu R$ 40 milhões para 
recompor parte do patrimô-
nio público depredado em 8 
de janeiro, além dos gastos com 
operações de segurança excep-

cionais. “Isso é responsabilida-
de de quem acha bonito terro-
rismo político, de quem pratica, 
de quem organiza e financia. 
Temos que trabalhar juntos 
para por fim ao estímulo a essa 
cultura nociva”, completou.

Desta forma, o governo 
também deve propor um pro-
jeto de lei (PL) que aumenta a 
pena para quem organizar e 
financiar atos golpistas e anti-
democráticos. A medida ain-
da deve tipificar novos crimes, 
como o de atentado a vida dos 
presidentes dos três poderes.

Por fim, o segundo PL pro-
põe agilizar a perda de bens 
para quem participa de crimes 
contra Estado Democrático de 
Direito. Essa perda de bens, se-
gundo Dino, engloba pessoas 
físicas e empresas.

PEC é preparada para 
criar a Guarda Nacional 

n 

Após o encontro 
com Lula, Dino 
participou de 
reunião com 
secretários 
estaduais de 
Segurança 
Pública, na sede 
do ministério, 
em Brasília

Internet
Já a MP tratará sobre 

mudanças legais para 
criminalizar condutas 

na internet que 
configurem a prática 
de atentado contra o 
Estado Democrático 

de Direito

O ministro Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal 
Federal, deu mais 30 dias 
para que o Governo Federal 
apresente um plano de ação 
para a regularização e a pro-
teção das terras indígenas 
com povos isolados e de re-
cente contato - entre elas a TI 
Tanaru, onde, em novembro, 
morreu o ‘Índio do Buraco’.

A decisão atende pedido 
da Fundação Nacional do 
Índio e foi proferida no bojo 
da ação em que Fachin deu 
60 dias para que o Gover-
no Federal apresentasse um 
Plano de Ação para regula-

rização e proteção das terras 
indígenas com presença de 
povos indígenas isolados e 
de recente contato.

O despacho de Fachin, 
assinado no dia 21 de no-
vembro, chegou a ser sub-
metido a referendo do Ple-
nário, mas a discussão foi 
suspensa após pedido de 
destaque do ministro Kas-
sio Nunes Marques. O caso 
deve ser agora analisado no 
Plenário físico do Supremo, 
mas ainda não há data para 
que isso ocorra.

Ao Supremo, a Advoca-
cia-Geral da União pediu 
mais prazo para apresen-
tar o plano de ação, confor-
me a ordem de Fachin, sob 

alegação de que o prazo ini-
cialmente concedido pelo 
ministro o prazo concedido 
‘atravessa não apenas o exer-
cício fiscal, mas também um 
período de transição gover-
namental’.

Fachin viu ‘razoabilida-
de’ nos argumentos apre-
sentados pela AGU, sobre 
a necessidade de dilação do 
prazo para apresentação do 
Plano de Ação para regula-
rização e proteção das terras 
indígenas com presença de 
povos indígenas isolados e 
de recente contato.

O prazo estendido vai 
valer não só para a elabora-
ção do plano de ação, ponto 
central da decisão de Fachin, 

mas também para outras 
duas determinações feitas 
pelo ministro ainda em no-
vembro.

A primeira trata da de-
monstração, pela União, da 
existência dos recursos ne-
cessários à execução do pla-
no de ação, promovendo 
aporte financeiro de novos 
recursos à Funai, se neces-
sário, para que ela execute 
as ações previstas, ‘incluin-
do rubricas específicas para a 
reestruturação física, abertu-
ra de novas unidades de pro-
teção e contratação de pes-
soal para atuar nas Frentes 
de Proteção Etnoambientais 
(FPEs) e Bases de Proteção 
Etnoambientais (BAPEs

Em meio ao impacto dos 
atos golpistas do dia 8, a mi-
nistra Rosa Weber, presiden-
te do Supremo Tribunal Fe-
deral, divulgou a pauta do 
plenário até junho, sem pre-
visão de julgamentos polê-
micos. Ações sobre o marco 
temporal para demarcação 
de terras indígenas, a des-
criminalização do aborto, a 
graça concedida pelo ex-pre-
sidente Jair Bolsonaro ao ex-

deputado Daniel Silveira e 
juiz de garantias ficaram de 
fora da pauta do STF nesse 
primeiro semestre.

A primeira sessão ple-
nária do Supremo ocorre 
na próxima quarta-feira, 1º, 
e marca a abertura do ano 
Judiciário de 2023. Até lá, a 
Corte está tecnicamente em 
recesso - apesar de o perío-
do ter sido turbulento em ra-
zão da invasão e depredação 
das sedes dos Três Poderes, 
o que levou inclusive à aber-
tura de uma sessão extraor-
dinária do Plenário virtual, 

onde os ministros chancela-
ram decisões de Alexandre 
de Moraes fechando o cerco 
aos golpistas.

O tema a ser enfrentado 
pelos ministros no primei-
ro julgamento após o reces-
so é da área tributária, en-
volvendo os ‘limites da coisa 
julgada’. Os magistrados vão 
discutir se decisões que já 
autorizaram o contribuinte 
a deixar de pagar determi-
nado tributo perdem efeito 
quando a Corte toma nova 
decisão que considere a co-
brança constitucional. Ou 

seja, se a quebra do efeito é 
automática ou não.

O rol de atividades do STF 
no primeiro semestre tam-
bém prevê discussões relati-
vas à esfera ambiental e pe-
nal. Em março, os ministros 
vão julgar a regulamentação 
da visita íntima em presídios 
federais. Em junho, a Corte 
deve analisar ação movida 
pelo governo Bolsonaro que 
pede a nulidade de dispositi-
vos do Código Florestal, para 
que o conjunto de normativas 
estabeleça as regras de prote-
ção da Mata Atlântica. 

União terá de entregar plano para indígenas 

Supremo divulga pauta do primeiro semestre 

no prazo de 30 dias

julgamentos  no plenário

Pepita Ortega 

Agência Estado

Pepita Ortega e 
Lavínia Kaucz
Agência Estado

Flávio Dino apresentou a Lula as propostas para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito

Foto:  Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Moscou advertiu sobre as consequências dos compromissos do Ocidente para enviar dezenas de tanques para o país

Rússia realiza novos ataques aéreos
na ucrânia

Explosões atingiram Kiev, 
ontem, após a Rússia lançar 
uma nova onda de ataques 
com projéteis aéreos em al-
vos pelo país. Além disso, au-
toridades em Moscou adver-
tiram sobre as consequências 
dos compromissos do Ociden-
te para enviar dezenas de tan-
ques para a Ucrânia.

Sirenes soaram pela Ucrâ-
nia na hora do rush da manhã 
de ontem, com funcionários 
pedindo que os moradores 
buscassem abrigos subterrâ-
neos. Em Kiev, o prefeito Vitali 
Klitschko afirmou que ao me-
nos uma pessoa morreu atin-
gida por um foguete, no dis-
trito de Golosiivsky. Segundo 
autoridades locais, ao menos 
30 foguetes foram lançados 
da Rússia.

O governo ucraniano sau-
dou a decisão da Alemanha e 
dos EUA de fornecerem tan-
ques de combate como parte 
do esforço coordenado para 
reforçar as forças da Ucrânia, 
antes de novas ofensivas rus-

n 

Sirenes soaram 
pela Ucrânia 
na hora do rush 
da manhã de 
ontem, com 
funcionários 
pedindo que 
os moradores 
buscassem 
abrigos 
subterrâneos

Um grupo de parlamenta-
res de esquerda do Peru, em 
minoria no Congresso, pe-
diu o impeachment da pre-
sidente do país, Dina Boluar-
te, por “incapacidade moral 
permanente”. No documento, 
apresentado na última quar-
ta-feira, e assinado por 26 par-
lamentares, é usado como 
argumento que o Peru “está 
sangrando pela terrível ges-
tão governamental das for-
ças de ordem lideradas pela 
senhora Boluarte”.

A apresentação de uma 
moção deste tipo deve ter a 
assinatura de pelo menos 
26 legisladores. Em seguida, 
deve receber 52 votos para 
ser admitida para tramitação 
no Congresso. Desde a des-
tituição do então presidente 
Pedro Castillo, após tentati-
va fracassada de golpe de Es-
tado, uma onda de protestos 
tomou conta do território pe-
ruano. As manifestações co-
meçaram em 11 de dezembro 
e continuam em janeiro.

Desde então, 62 pessoas 
morreram, a grande maio-
ria em confrontos contra as 
forças de seguranças, mas 
também em incidentes rela-
cionados com o bloqueio de 
estradas em protestos. Os ma-
nifestantes exigem a renúncia 
de Boluarte, o fechamento do 
Congresso, a antecipação das 
eleições gerais para este ano e 
a convocação de uma Assem-
bleia Constituinte.

A Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos 
(CIDH) já chegou a indicar 
que a destituição presiden-
cial por incapacidade moral 
permanente “carece de uma 
definição objetiva e não foi 
interpretada pelo Tribunal 
Constitucional do Peru”.

Também na quarta-fei-
ra, Dina Boluarte afirmou 

Parlamentares de esquerda do Peru pedem 
impeachment da presidente Dina Boluarte

crise política

sas previstas para os próximos 
meses. O governo alemão dis-
se que enviará 14 de seus mo-
dernos tanques Leopard, e o 
presidente americano, Joe Bi-
den, anunciou que os EUA en-
viarão 31 tanques M1 Abrams.

Já o porta-voz do Kremlin, 
Dmitry Peskov disse que o Oci-
dente com isso se envolve dire-
tamente no conflito, o que tem 
aumentado. O chefe da delega-
ção russa sobre controle de ar-
mas em Viena, Konstantin Gra-
vrilov, afirmou que esse envio 
de tanques leva o confronto com 
a Rússia a um outro nível.

O Exército de Israel ma-
tou nove palestinos, incluin-
do dois civis - um deles uma 
mulher idosa -, em uma in-
cursão ao campo de refu-
giados de Jenin, no norte da 
Cisjordânia ocupada, ontem, 
afirmaram testemunhas e 
médicos. Outros 15 palesti-
nos ficaram feridos, quatro 
deles em estado grave. Não 
houve baixas entre os mili-
tares israelenses.

O Ministério de Saúde pa-
lestino ainda afirmou que as 
forças israelenses lançaram 
deliberadamente granadas 
de gás lacrimogêneo na ala 
pediátrica de um hospital, o 
que teria causado asfixia em 
algumas crianças.

O Exército de Israel nega 
que o ataque tenha sido de-
liberado. “A operação ocor-
reu relativamente perto de 
um hospital e é possível que 
o gás tenha entrado por uma 
janela aberta”, afirmou um 
porta-voz da organização à 
AFP.

Tel-Aviv diz que enviou 
suas forças especiais para Je-
nin para deter membros do 
grupo armado Jihad Islâmi-
ca suspeitos de terem plane-
jado e levado a cabo uma sé-
rie de ataques terroristas. Em 
nota, afirma que ao menos 
um palestino foi detido du-
rante a operação.

O Jihad Islâmica confir-
mou ter entrado em confli-
to com as tropas israelenses, 
que teriam adentrado a fun-
do no campo de refugiados - 
algo incomum dentro do lo-
cal conhecido como reduto 
de militantes armados.

Outro grupo islâmico, o 
Hamas, declarou que seus ho-
mens também participaram 

dos enfrentamentos. Ambos 
os agrupamentos são consi-
derados terroristas por Esta-
dos Unidos e União Europeia.

Trégua ameaçada
A quantidade de mor-

tes decorrente do episódio - 
a maior em Jenin em anos - 
fez com que o Jihad Islâmica 
ameaçasse dar um fim à tré-
gua negociada com Israel em 
agosto passado, após ataques 
na Faixa de Gaza deixarem 
mais de 40 palestinos mortos.

“Contatamos mediadores 
e afirmamos que o que está 
acontecendo em Jenin é uma 
guerra de Israel contra o povo 
palestino”, afirmou um porta-
voz do Jihad Islâmica. “Se ela 
continuar, ela pode não se li-
mitar só a Jenin.”

O Ministério de Saúde da 
Palestina afirmou que ao me-
nos 29 palestinos, entre solda-
dos e civis, foram mortos por 
forças israelenses na Cisjor-
dânia desde o início deste 
ano.

A pasta diz ter convocado 
uma reunião de emergência 
com Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e o Comitê 
Internacional da Cruz Ver-
melha. Jenin tem sido palco 
de sucessivas incursões de Is-
rael ao longo do último ano. A 
violência contínua tem adia-
do ainda mais a realização de 
negociações sobre a criação 
de um estado Palestino pa-
trocinadas pelos EUA.

O impasse também tem 
aumentado o apoio dos pa-
lestinos ao Hamas e ao Jihad 
Islâmica, que recusam a mera 
coexistência com Israel. En-
quanto isso, o novo gover-
no de ultradireita do pri-
meiro-ministro Binyamin 
Netanyahu inclui membros 
opostos à criação de um Es-
tado Palestino.

Israel mata nove palestinos 
suspeitos de terrorismo

conflito

O Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas de-
bateu ontem o tema “Inves-
timento em pessoas para 
aumentar a resiliência con-
tra desafios complexos”.

A vice-secretária-geral 
Amina Mohammed pediu 
prioridade para os esforços 
rumo ao alcance da paz ba-
seados num entendimento 
compartilhado desta ques-
tão que considera ameaça-
da, além das vias para al-
cançá-la.

Mohammed contou que 
seis, em cada sete pessoas, 

estão preocupadas por cau-
sa do sentimento de insegu-
rança. Essa realidade ocorre 
em meio ao maior número 
de conflitos violentos desde 
a Segunda Guerra Mundial. 
Dois bilhões de pessoas, ou 
um quarto da humanidade, 
vivem em lugares afetados.

A pandemia agravou as 
projeções que já indicavam 
que, até 2030, mais de 80% 
dos extremamente pobres 
viveriam em países frágeis e 
afetados por conflitos. O fato 
ilustra que conflito e pobre-
za estão profundamente in-
terligados, disse a vice-secre-
tária-geral.

Ela pediu ainda que os 

países invistam ainda mais 
na inclusão, promovendo 
mais mulheres em proces-
sos de decisão. Ela quer que 
o Conselho de Segurança 
tenha maior interação com 
a Comissão de Consolida-
ção da Paz.

Por último, Mohammed 
advogou por maior colabo-
ração e investimentos ade-
quados na construção da 
paz. Para ela, o desenvolvi-
mento sustentável inclusivo 
é o único caminho para uma 
paz duradoura, que resista 
às crises atuais.

Fragilidade e necessidade
A vice-líder da ONU dis-

se que o modelo é crucial 
e “que pode romper os ci-
clos de instabilidade para 
abordar os motores subja-
centes da fragilidade e da 
necessidade humanitária”. 
Nos últimos anos, os inves-
timentos globais “ficaram 
muito aquém” do desejado 
e que o progresso está mui-
to distante do cumprimento 
da Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável. 
Novas experiências como o 
contexto de Timor-Leste em 
2022, ao lado do Sudão do 
Sul e da Ásia Central, foram 
mencionadas pelo presiden-
te da Comissão de Consoli-
dação da Paz.

Mundo tem dois bilhões de pessoas vivendo 
em lugares afetados por conflitos, diz ONU

insegurança

Agência Estado
Foto: Fotos Públicas

Dina Boluarte afirmou que o seu governo “não permitirá que se instale o caos e a violência” 

que o seu governo “não per-
mitirá que se instale o caos e 
a violência” no seio das ma-
nifestações que exigem a 
sua renúncia. “Reitero com 
convicção e firmeza que o 
governo não deixará que o 
caos e a violência se insta-
lem, nem vacilará em seus es-
forços para que o diálogo, em 
um contexto amplo e inclusi-
vo, ocorra para a construção 
da paz social e atendimento 
aos demandas cidadãs legí-
timas”, disse Boluarte em ce-

rimônia realizada no Palácio 
do Governo de Lima.

A presidente acrescentou 
que seu país “e o mundo tes-
temunharam” que as mobili-
zações sociais contêm “reivin-
dicações legítimas, adiadas 
por décadas”, mas “a elas se 
somaram ações criminosas”. 
Ela também citou que, apesar 
disso, seu país “será sempre 
respeitador de suas obriga-
ções e compromissos inter-
nacionais, particularmente os 
relacionados com a proteção 

dos direitos humanos e liber-
dades fundamentais”.

Antecipação de eleições
Dina Boluarte encomendou 

nesta quarta-feira, um proje-
to de lei que propõe antecipar 
novamente as eleições. Inicial-
mente, ela havia apresentado 
uma proposta para que a vo-
tação fosse em abril de 2024. 
No entanto, em razão dos pro-
testos e da violência, Dina ago-
ra pretende acelerar o proces-
so eleitoral para o fim de 2023.

ONU News

Agência Estado

Agência Estado
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Índice superou o registrado em 2021, conforme Boletim da Secretaria de Turismo, com média de 63,2% só em dezembro

Ocupação hoteleira cresce em 2022
em joão pessoa
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,11%

R$ 5,075
-0,08%

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

-0,34%

R$ 5,525

Libra  Esterlina

+0,02%

R$ 6,299

Ibovespa

114.177 pts

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%

O índice de ocupação ho-
teleira em João Pessoa, no ano 
de 2022, superou o de 2021, 
no período de janeiro a agos-
to, conforme o Boletim Men-
sal de Estatísticas do Turismo, 
realizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Setur). 
No mês de dezembro, alcan-
çou uma média de 63,2%, su-
perando 2019 (62,9%), ano de 
pré-pandemia de Covid-19. 
No último mês do ano passa-
do, o Aeroporto Internacional 
Presidente Castro Pinto, loca-
lizado na região Metropolita-
na de João Pessoa, registrou o 
fluxo de 120 mil passageiros, 
superando 2021.

Para o secretário execu-
tivo de Turismo e coordena-
dor do radar de Inteligên-
cia da Economia do Turismo, 
Ferdinando Lucena, os da-
dos são resultado do traba-
lho feito pela pasta, em parce-
ria com o Governo do Estado 
e com o apoio do trade turís-
tico, formado pelas empre-
sas do setor.

“Já superamos os pa-
râmetros obtidos antes da 
pandemia. O turismo está 
na agenda positiva da ges-
tão do prefeito Cícero Lu-
cena e os investimentos na 
área são importantes para 
o fortalecimento da ativida-

de. Aumentamos os investi-
mentos públicos em 41% em 
2022, sobre o ano anterior, in-
cluindo promoção do destino 
João Pessoa, qualificação dos 
trabalhadores do setor e me-
lhoria de infraestrutura, além 
de serviços de apoio”, comen-
ta o gestor.

O ano de 2022 começou 
com 80% de ocupação média 
nos hotéis da capital. Naque-
le ano, houve menos oscila-
ções na ocupação hoteleira 

do que nos outros anos. O 
menor índice foi registrado 
em junho, um pouco acima 
de 55% e fechou dezembro 
com 63,2%. Em razão das on-
das sazonais da pandemia de 
Covid-19, em 2021, a ocupa-
ção hoteleira foi de 70%, em 
janeiro, registrando os meno-
res índices em março e abril, 
em torno de 25% e encerrando 
dezembro com 68,9%.

O mês de janeiro de 2023 
ainda não terminou, mas com 

base nas informações preli-
minares do trade turístico, 
Ferdinando Lucena aponta 
uma ocupação média de 80% 
nos leitos da capital. “João 
Pessoa tem crescido muitas 
posições nos rankings de bus-
ca das plataformas de hospe-
dagens. Acreditamos que o 
fluxo continue alto no verão 
e trabalhamos para termos 
um índice maior de ocupa-
ção também na baixa tempo-
rada”, complementa.

“Já superamos 
os parâmetros 
obtidos antes 
da pandemia. O 
turismo está na 
agenda positiva 
da gestão e 
aumentamos os 
investimentos 
em 41%

Ferdinando Lucena

Com um fluxo contínuo de turistas, neste início de 2023, a ocupação hoteleira média já alcança 80% na capital paraibana
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Taxa de Ocupação Hoteleira

No último dezembro, hou-
ve 53.458 embarques (mais 
737 conexões) e 65.286 desem-
barques (mais 179 conexões), 
entre os voos domésticos, no 
Aeroporto Presidente Castro 
Pinto. O terminal ainda regis-
trou 156 embarques e 185 de-
sembarques internacionais. 
Dezembro liderou em núme-
ro de desembarques, no ano, 
seguido por janeiro e novem-
bro, ambos com 50 mil. 

O Boletim Mensal de Es-
tatísticas do Turismo indica 
que aproximadamente 25% 
dos hóspedes que visitaram 
João Pessoa no ano passado 
vieram de São Paulo. Em se-
guida, estão os visitantes de 
Pernambuco, rio Grande do 
Norte, Minas Gerais e rio de 
Janeiro. Quanto aos turistas 
internacionais, quase 30% são 
dos Estados Unidos. Os de-
mais países são Argentina, 
França, Portugal e Alemanha.

Conforme dados do Cen-
tro de Atendimento ao Tu-
rista (CAT) referentes a de-
zembro de 2022, 74,42% dos 
turistas chegaram à capital 
pela via aérea. O segundo 
meio de transporte mais uti-
lizado foi o carro (18,60%), se-
guido do ônibus (6,98%).

Os dados do CAT indicam 
que 54,7% dos visitantes ti-
veram uma permanência de 
três a cinco dias em João Pes-
soa. Passaram mais de cinco 

dias na cidade 38,1% dos tu-
ristas e 7,14% permaneceram 
por até dois dias.

Destino fideliza visitantes 
O levantamento do CAT 

revela que 57,14% dos turistas 
estiveram na cidade por pelo 
menos mais de uma vez. Ou-
tros 42,86% fizeram sua pri-
meira viagem a João Pessoa. 
Todos afirmaram recomen-
dar o destino. Para Ferdinan-
do Lucena, o índice mostra 
que o turista está sendo fide-
lizado a voltar. “A qualidade 
dos serviços de hospitalida-
de, como hotéis, pousadas, 
bares e restaurantes, além do 
povo acolhedor e nossas bele-
zas naturais contribuem para 
nossa competitividade como 
destino turístico. As pessoas 
que vêm a lazer ou a trabalho 
acabam retornando”, explica 
o secretário executivo.

A pedagoga Ana Clássi-
mo veio do rio Grande do Sul 
para passar uns dias em João 
Pessoa pela terceira vez. Ela 
conta que conhece as praias 
de todas as capitais nordes-
tinas, mas João Pessoa é dife-
rente das demais. “As praias 
são limpas, agradáveis e lin-
das. O povo é alegre, e eu amo 
estar aqui”, afirma. 

É justamente a recomen-
dação das pessoas o maior 
meio de atração de visitantes. 
Dos turistas que visitaram 

Aeroporto teve 65 mil desembarques

As micro e pequenas 
empresas da Paraíba, com 
os negócios em atividade, 
estão nos últimos dias para 
aderirem ao Simples Nacio-
nal. O prazo de adesão ter-
mina no dia 31 de janeiro.

 A solicitação de opção 
deve ser realizada, via in-
ternet, no Portal do Sim-
ples Nacional por meio do 
link http://www8.receita.
fazenda.gov.br/Simples-
Nacional/ clicando em 
“Simples Nacional – Ser-
viços – Opção – Solicita-
ção de Opção pelo Simples 
Nacional”.

A Fazenda Estadual 
orienta as empresas que 
pretendem optar pelo Sim-
ples Nacional que façam 
uma consulta por meio do 
portal da Sefaz-PB (www.
sefaz.pb.gov.br) ou em uma 
das 20 repartições fiscais do 
Estado para saber se há al-
guma pendência estadual 
no CNPJ até a data-limite 
da opção (31 de janeiro de 
2023), como forma de evi-
tar o indeferimento da op-
ção pelo Simples Nacional. 
O prazo para a regulari-
zação das pendências é o 
mesmo prazo para solici-
tação de opção.

 A consulta das pendên-
cias junto à Sefaz-PB das 
empresas com inscrição es-
tadual na Paraíba pode ser 
feita na Servirtual, inserin-
do o login e senha, clicando 
em serviços para empresa, 
acessando o menu “Sim-
ples Nacional”  e o sub-
menu “Consulta de regu-
laridade”, conforme o link 
a seguir: https://www.se-
faz.pb.gov.br/servirtual/
simples-nacional/consul-
tar-regularidade. 

Já as empresas sem ins-
crição estadual na Paraíba 
podem verificar suas pen-
dências escrevendo e-mail 
para simplesnacional@se-
faz.pb.gov.br ou “Fale Co-
nosco”, disponível na pá-
gina da secretaria.

 Se as pendências forem 
regularizadas a partir de 1o 
de fevereiro não terão como 
reverter o indeferimento de 
solicitação de opção pelo 
Simples Nacional, visto que 
o prazo final para a regu-
larização de todas as pen-
dências é até 31 de janeiro 
de 2023.

 Já se a solicitação for de-
ferida, o regime simplifi-
cado de tributação será re-
troativo ao dia 10 de janeiro.

Empresas excluídas 
As empresas que foram 

excluídas do Simples Nacio-
nal também podem fazer 
nova solicitação de opção, 
desde que não incorram 
em hipótese de vedação ao 
regime, devendo regulari-
zar suas pendências com 
a Paraíba, bem como com 
os demais entes federados, 
dentro do prazo conforme 
informação que for dispo-
nibilizada no Portal do Sim-
ples Nacional mencionado 
anteriormente. A análise 
das solicitações de opção 
pelo Simples Nacional é fei-
ta em conjunto pela União, 
Estados e Municípios, que 
levam em consideração a 
existência de pendências ca-
dastrais e/ou fiscais da em-
presa solicitante.

Início de atividade 
O Núcleo do Simples 

Nacional da Sefaz-PB res-
salta ainda que, no caso de 
empresas em início de ativi-
dades, o prazo de solicitação 
do Simples Nacional é de 
até 30 dias contados do de-
ferimento da última inscri-
ção (municipal ou estadual), 
desde que não ultrapasse 60 
dias da concessão do CNPJ.

Prazo para adesão de empresas ao 
Simples Nacional termina dia 31 

pequenos negócios

João Pessoa, em dezembro do 
ano passado, 61,9% afirmaram 
ter conhecido a cidade por in-
dicação de amigos ou familia-
res. Outros 19% vieram à cida-
de após pesquisa na internet, 
14,3% citaram as redes sociais, 
2,4% apontaram as agências 
ou operadoras (2,4%) e 2,4% 
deram outras respostas.

Perfil do visitante
O Boletim aponta que 

51,16% dos visitantes são do 
sexo masculino e 48,84% são 
do sexo feminino. Quanto 
ao estado civil 69,77% são ca-
sados, 20,93% são solteiros e 
9,31% deram outras respostas. 
A faixa etária de maior repre-
sentação abrange de 20 a 35 
anos e de 36 a 50 anos, ambas 
com 34,88%. Na sequência es-
tão de 51 a 65 anos (23,26%), 
maiores de 66 anos (2,33%) e 
de até 19 anos (4,65%).

n 

Cerca de 25% 
dos visitantes 
vieram de 
São Paulo, em 
seguida estão: 
Pernambuco, 
Rio Grande do 
Norte, Minas 
Gerais e Rio 
de Janeiro
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Eleito por unanimidade, o senador permanece no cargo até 13 de abril, quando haverá reunião dos acionistas

Jean Paul Prates assume Petrobras
presidência interina

Alana Gandra 

Agência Brasil

O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras aprovou 
ontem, por unanimidade, o 
nome de Jean Paul Prates como 
conselheiro da empresa até a 
próxima assembleia geral de 
acionistas e o elegeu presiden-
te da companhia, com man-
dato até 13 de abril deste ano, 
mesmo prazo dos demais inte-
grantes da diretoria executiva.

Prates, que assume a pre-
sidência interina da Petrobras 
devido à renúncia de seu ante-
cessor, Caio Paes de Andrade, 
indicado por Jair Bolsonaro, 
foi indicado para o cargo pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e tomou posse como pre-
sidente e conselheiro de Ad-
ministração nessa quinta-fei-
ra. Ele deverá ser efetivado no 
cargo pela assembleia geral de 
acionistas que se reunirá até o 
mês de abril, aprovando tam-
bém a eleição dos conselheiros.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Petrobras, os di-
retores da empresa foram elei-
tos pelo Conselho de Adminis-
tração em abril de 2021, para 
um período de dois anos. Toda 
a diretoria, incluindo o pre-
sidente, termina o mandato 
na mesma data, o que explica 
porque o mandato de Prates 
também se encerrará em abril, 
quando ele deverá ser efetiva-
do na presidência da empresa 
pela assembleia de acionistas. 
Cabe ao Conselho de Admi-
nistração aprovar a eleição e a 
renovação da diretoria.

Formação
Jean Paul Terra Prates tem 

54 anos, é advogado, formado 
pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, mestre em 
economia e gestão de petró-
leo, gás e motores pelo Institu-
to Francês do Petróleo e mestre 
em política energética e gestão 
ambiental pela Universidade 
da Pensilvânia.

Foi membro da assessoria 
jurídica da Petrobras Inter-
nacional S.A. (Braspetro), edi-

tor da revista Oil & Gas Jour-
nal Latino-americana e diretor 
executivo da Expetro Consul-
toria em Recursos Naturais 
Ltda., maior consultoria de 
petróleo nacional durante os 
anos 1990 e 2000, quando coor-
denou projetos de diversas 
empresas públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, en-
tidades sindicais e setoriais, 
e assessorou governos, agên-
cias reguladoras e parlamen-
tares em todas as áreas do se-
tor energético.

Como secretário de Energia 
do Rio Grande do Norte, Prates 
levou o estado à autossuficiên-
cia energética e à liderança na-
cional em geração eólica, além 
de ter consolidado uma refi-
naria e usinas termelétricas a 
gás e biomassa naquele esta-
do e construído bases para os 
projetos de energia solar e eó-
lica offshore (no mar).

Marcos legais
Prates foi pelo Rio Grande 

do Norte; presidente da Fren-
te Parlamentar de Recursos 
Naturais e Energia e do Gru-
po Parlamentar Brasil-Países 
Árabes. É autor de importan-
tes marcos legais envolvendo 
a transição energética e práti-
cas sustentáveis, entre as quais 
a lei que regulamenta as ativi-
dades de captura e armaze-
namento de carbono e a lei da 
energia offshore e foi relator do 
Marco Legal das Ferrovias, 
das novas leis sobre a produ-
ção de biogás em aterros sani-
tários e da nova lei de mobili-
dade urbana sustentável.

Recentemente, Prates foi 
reconhecido como um dos três 
mais influentes nomes no setor 
de energia renovável no Bra-
sil e uma das 50 personalida-
des mais importantes do se-
tor energético mundial, pelas 
duas principais revistas inter-
nacionais especializadas em 
energia, a europeia Recharge 
e a norte-americana Windpo-
wer. Também foi eleito um dos 
25 mais influentes nomes da 
indústria eólica mundial pela 
revista Windpower.

Pelo menos 10 de 26 mu-
nicípios brasileiros com mais 
de 500 mil habitantes - com 
exceção das capitais - não 
contam com leis de ante-
nas preparadas para receber 
plenamente o 5G. O levan-
tamento é do Conecte 5G, 
projeto das operadoras de te-
lecomunicação para divulgar 
informações sobre a implan-
tação da tecnologia no Brasil

Pelas regras do edital que 
contratou o 5G para o país, as 
capitais foram as primeiras 
cidades a receber o sinal, du-
rante o ano passado. A pró-
xima etapa é atender os mu-
nicípios com população igual 
ou superior a 500 mil mora-
dores até julho de 2025.

As adaptações na legisla-
ção são consideradas impor-
tantes para o avanço da tec-
nologia, porque, apesar de a 
competência sobre a instala-
ção de antenas ser da União, 

muitas cidades impõem res-
trições a esse tipo de equipa-
mento por meio de leis sobre 
uso e ocupação do solo. Por 
isso, embora a Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) já tenha dado aval 
para o 5G “puro” ser ligado 
nessas cidades, a antecipação 
do cronograma depende da 
adequação das leis, entre ou-
tros fatores.

As cidades que precisam 
de nova legislação são Ana-
nindeua (PA), Aparecida de 
Goiânia (GO), Belford Roxo 
(RJ), Campinas (SP), Guaru-
lhos (SP), Nova Iguaçu (RJ), 
Osasco (SP), São Bernardo do 
Campo (SP), Serra (ES) e Vila 
Velha (ES).

Outros 12 municípios 
com mais de 500 mil habitan-
tes têm lei específica sobre 
o tema, mas os textos ainda 
precisam atender à Lei Geral 
de Antenas, segundo o Co-
necte 5G. É o caso de Caxias 
do Sul (RS), Contagem (MG), 
Duque de Caxias (RJ), Fei-

ra de Santana (BA), Jaboatão 
dos Guararapes (PE), Juiz de 
Fora (MG), Londrina (PR), 
Niterói (RJ), Ribeirão Preto 
(SP), Santo André (SP), São 
Gonçalo (RJ) e Sorocaba (SP).

“O setor vê a adequação 
das legislações municipais 
de antenas como fundamen-
tal para a expansão do 5G”, 
afirmou o presidente execu-
tivo da Conexis Brasil Digi-
tal, Marcos Ferrari.

Levantamento aponta que a maioria 
das cidades não está pronta para o 5G

Faltam leis

Amanda Pupo 

Agência Estado

n 

Pelo menos 
10 de 26 
municípios 
com mais 
de 500 mil 
habitantes, 
com exceção 
das capitais, 
não contam 
com legislação

Os resgates por meio do 
saque-aniversário do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) bateram re-
corde para o mês de janeiro, 
em meio a declarações do 
ministro do Trabalho, Luiz 
Marinho, sobre a intenção 
de acabar com a modalida-
de. Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, até o dia 24 
deste mês, foram realiza-
dos 2,2 milhões de saques, 
que totalizaram R$ 1,11 bi-
lhão. Em 2022, o valor saca-
do em janeiro havia sido de 
R$ 1,10 bilhão, enquanto, no 
mesmo mês de 2021, o valor 
foi de R$ 1,07 bilhão.

Marinho afirmou no úl-
timo dia 24, que novos pe-
didos de saque-aniversá-
rio do FGTS não serão mais 
permitidos a partir de mar-
ço. Os contratos vigentes se-
rão mantidos.

No início do mês, ele já 
havia dito que sugeriria ao 

presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
o fim da modalidade, mas 
depois afirmou que o tema 
seria “objeto de amplo deba-
te”. Para Marinho, o saque
-aniversário descaracteriza 
a função do FGTS, de socor-
rer o cidadão no momento 
de desemprego.

Segundo ele, há recla-
mação de trabalhadores por 
conta da retenção do valor 
por dois anos em caso de de-
missão, além do enfraque-
cimento de fundos para in-
vestimento do governo, nos 
quais o FGTS é utilizado.

Como funciona
O saque-aniversário é 

opcional e permite ao traba-
lhador sacar parte da parce-
la da conta do FGTS, anual-
mente, por um período de 
três meses, contando a par-
tir do mês do seu aniver-
sário. Desde o fim de 2019, 
quando o saque-aniversá-
rio foi instituído, até o últi-

mo mês de dezembro, mais 
de 28,6 milhões de traba-
lhadores aderiram à mo-
dalidade. Quem não optar 
pelo serviço permanece na 
sistemática padrão, que é 
o saque-rescisão. Os traba-
lhadores que aderem ao sa-
que-aniversário, se forem 
demitidos, têm direito ape-
nas ao valor da multa resci-
sória e não podem sacar os 
valores do FGTS por um pe-
ríodo de dois anos.

O saque-aniversário sur-
giu com a justificativa de 
ganho de emprego e renda 
para a economia e o aumen-
to do acesso aos recursos 
dos fundos para os traba-
lhadores, em especial da-
queles em situação de maior 
vulnerabilidade financeira, 
já que a proporção do saque 
é maior quanto menor for o 
saldo. A ideia era que a mo-
dalidade também aumen-
tasse a produtividade e a 
expansão do financiamen-
to para habitação.

Resgate de saque-aniversário do 
FGTS bate recorde para janeiro

r$ 1,11 bilhão

Agência Estado

As medidas de estímulo à 
economia adotadas pelo Go-
verno Federal sustentaram o 
consumo nos lares brasilei-
ros ao longo de 2022 e o indi-
cador encerrou o ano em alta 
de 3,89%, informou ontem 
a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). É o 
maior resultado acumulado 
desde junho de 2021 quan-
do o indicador atingiu 4,01%.

Segundo a Abras, a defla-
ção no preço dos alimentos 
básicos, o pagamento do pa-
cote de benefícios sociais e o 
aumento do emprego formal 
deram impulso ao consumo 
de forma ainda mais expres-
siva no último trimestre. No 
período, o indicador perma-

neceu em patamar acima 
de 3%, com altas acumula-
das em outubro (3,02%), no-
vembro (3,52%), dezembro 
(3,89%).

Na comparação de de-
zembro com novembro, 
houve alta de 15,19% no con-
sumo nos lares. Na compa-
ração anual, a expansão no 
consumo foi de 6,23%. Todos 
os indicadores são deflacio-
nados pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O desempenho superou 
as projeções da associação, 
de alta entre 3% a 3,30% - 
que foram revistas em agos-
to após a liberação do paco-
te de benefícios de cerca de 
R$ 42 bilhões pelo Governo 

Federal para os programas 
Auxílios Brasil, Gás, Cami-
nhoneiro e Taxista. Segundo 
a entidade, analistas da enti-
dade calcularam, na época, 
que cerca de 50% do mon-
tante seria destinado à com-
pra de alimentos nos super-
mercados. O levantamento 
contempla todos os forma-
tos e canais de venda ope-
rados pelos supermercados.

Famílias mais pobres
Em nota, o vice-presiden-

te Institucional da Abras, 
Marcio Milan, diz que a pre-
visibilidade nos recebimen-
tos dos auxílios e ampliação 
do número de beneficiários 
ao longo do ano foram de-
cisivos para a impulsionar 
o consumo dos gêneros ali-
mentícios, principalmente 

para famílias com menor 
poder aquisitivo devido a 
elevada inflação que impac-
tou a cesta de alimentos.

Para 2023, a entidade pro-
jeta inicialmente crescimen-
to de 2,5% do consumo nos 
lares. “Nossas análises sina-
lizam para um crescimento 
positivo”, destaca Milan.

O executivo explica que, 
apesar do comprometimen-
to da renda com pagamen-
to de dívidas e das tradicio-
nais despesas de início do 
ano, ajudam o reajuste do 
salário mínimo acima da 
inflação, a manutenção do 
pagamento do Bolsa Famí-
lia em R$ 600 e o pagamento 
(previsto a partir de março) 
de R$ 150 por criança de até 
seis anos para as famílias 
inscritas nos programas.

Mesmo com inflação, consumo nos lares do 
Brasil sobe 3,89% em 2022, mostra Abras

superou projeções

Beth Moreira 

Agência Estado

Pagamento do pacote de benefícios sociais e o aumento do emprego formal impulsionaram as compras no último trimestre

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Diversidade

Majur Harachell Traytowu, 30 anos, lidera a aldeia indígena bororo Apido Paru, no Mato Grosso, desde 2021

“Só temos que ter oportunidade”
Trans chefe de aldeia indígena

Vinícius Lisboa 

Agência Brasil

Quando tinha 29 anos, Ma-
jur Harachell Traytowu estava 
concentrada em avançar em 
sua transição para o gênero 
feminino e iniciar o tratamen-
to com hormônios que pode-
ria mudar seu corpo para a 
forma com que sonhava. Mas 
um mal súbito do seu pai, o ca-
cique da aldeia bororo Apido 
Paru, fez com que uma outra 
mudança chegasse primeiro 
em sua vida: a liderança.

“Eu nunca tive essa ideia, 
essa vontade de liderar a co-
munidade. Só que eu sempre 
tive que acompanhar mais 
esse movimento com minha 
mãe de buscar as coisas [fora 
da aldeia]. Então, eu já estava 
preparada”, conta Majur, de 
30 anos, em entrevista para 
a Agência Brasil, na Semana 
da Visibilidade Trans. Entre 
os irmãos, ela acabou esco-

lhida para suceder o pai.
“Eles achavam que eu ti-

nha mais facilidade para li-
dar com os brancos e também 
para a organização da comu-
nidade e para buscar coisas 
na aldeia. Por isso, escolhe-
ram a mim.”

Majur ficou conhecida, em 
2021, como a primeira mulher 
transexual a liderar uma al-
deia indígena. “A gente fez 
um breve estudo, e parece 
que existe ‘cacica’ (feminino 
de cacique). Então, estão me 
tratando mais como ‘cacica’”, 
conta ela, que assim prefere 
ser chamada.

O desafio de liderar as 
mais de 100 pessoas da comu-
nidade Apido Paru, em Ron-
donópolis, em Mato Gros-
so, já era dificultado pelo ano 
mais letal da pandemia de 
Covid-19 e ficou ainda maior 
quando ela conseguiu iniciar 
a medicação hormonal para a 
transição de gênero.

“Eu sentia muito estresse 
e, para mim, qualquer coisi-
nha na minha vida era moti-
vo de briga e discussão. Então, 
foi muito pesado, logo nos três 
primeiros meses de uso hor-
monal. Eu fiquei tão estressa-
da porque tinha que lidar com 
a comunidade e com a reação 
do medicamento no meu pró-
prio corpo. Mas agora estou 
tranquila”, conta Majur.

Respeitada
Uma dificuldade que ela 

conta não ter enfrentado foi 
transfobia dentro da comu-
nidade. “Nunca ninguém me 
questionou [como líder]. Nun-
ca falaram nada. Nunca tive 
esse problema”, afirma ela, 
que considera que o respeito 
às pessoas trans é uma rea-
lidade no povo bororo, mas 
não é uma constante entre to-
dos povos indígenas.”Vejo que 
tem povos com preconceitos 
com gays, lésbicas e mulheres 

trans. Falo de como sou trata-
da pelo meu povo.”

A aldeia Apido Paru faz 
parte de um conjunto com ou-
tras aldeias na Terra Indígena 
Bororo, cada uma com seu ca-
cique. “A reserva tem um ca-
cique central, que é o cacique 
dessa aldeia gigantesca. E cada 
aldeia tem seu cacique. Ele não 
está acima de mim. Todo mun-
do tem seu posto. Ele tem o 
dele, e eu tenho o meu. Então, 
quando ele precisa de alguma 
coisa, ele me liga, me manda 
mensagem, me avisa. A gen-
te conversa muito”, conta ela. 
“Entre eles, também sempre 
fui respeitada.”

Já fora da aldeia, houve 
situações de discriminação 
e deboche. “Uma vez, eu es-
tava na rua, e duas senhoras 
falaram comigo: ‘Nossa, não 
sabia que tinha ‘índio gay’, ‘ín-
dio viado’. Mas eu sou uma 
pessoa bem tranquila e rele-
vo muitas coisas”. Majur lidera mais de 100 pessoas, em Rondonópolis
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Como indígena e LGBT-
QIA+, ela lembra que houve 
um clima de medo entre as 
duas minorias com o início 
do governo de Jair Bolsona-
ro na Presidência da Repú-
blica. “Aqui na região, muitas 
pessoas ficaram amedronta-
das pelas coisas que ele dizia 
que ia fazer”, conta Majur, 
que, por outro lado, recebeu 
mensagens de apoio em suas 
redes sociais. “Foi um mo-
mento bem difícil, em que a 
gente teve que lutar, resistir, 
persistir também aqui na al-
deia frente a esse governo. Foi 

tenso, mas a gente está aqui 
resistindo.”

Como líder, Majur preci-
sou buscar ajuda externa para 
receber doações de medica-
mentos e outros itens de pri-
meira necessidade.

“A maior dificuldade (do 
período de liderança) foi o 
governo. Muitas coisas para 
comunidades indígenas fo-
ram cortadas ou reduzidas. 
O mais importante foram os 
medicamentos”, conta ela, 
que se refere principalmen-
te a envios de analgésicos e 
remédios para o controle de 

hipertensão. “Nos articula-
mos bastante para não faltar. 
A gente correu atrás de doa-
ção. Alguns a gente conse-
guiu por doação, mas outros 
tinham que ser comprados 
com receita médica”, lembra.

A gestão da indígena 
trans na aldeia bororo já ca-
minha para completar dois 
anos, e deixar o posto ainda 
não está nos planos de Ma-
jur, porque ela considera que 
sua presença perto dos pais 
e à frente dos assuntos da al-
deia ainda é muito importan-
te. Além disso, conta que aju-

da a criar os sobrinhos e até 
já foi chamada de mãe por 
alguns deles. “Eu me sentia a 
supermãe.”

A proteção da família, 
conta ela, significa adiar ou-
tros sonhos, como sair da al-
deia para estudar enferma-
gem e avançar no processo 
de redesignação de gênero. 
“Eu quero fazer o meu corpo 
primeiro. Estou fazendo tra-
tamento hormonal, e, com o 
tempo, quem sabe, venha a ci-
rurgia. Quero fazer um curso 
de enfermagem, para poder 
atuar na saúde e ajudar mais 

pessoas. E, quem sabe, conse-
guir formar uma família. Ter 
uma família, eu, meu esposo, 
e assim vai”, conta. “Por en-
quanto, eu estou na curtição, 
mas eu também tenho essas 
dúvidas. Será que um dia eu 
vou ser feliz, ter casamento, 
ter filhos?”

A lição que a liderança 
deixa para ela é a importân-
cia de olhar para o outro, re-
sume. “Me ensinou a ser uma 
pessoa humilde, uma líder, e 
também uma pessoa que olha 
para o lado das pessoas que 
mais necessitam, para aco-

lher e abraçar todo mundo. 
Às vezes, esqueço de me cui-
dar para deixar as pessoas fe-
lizes e alegres.”

Já para a sociedade, ela es-
pera que seu período chefian-
do a aldeia mostre que pes-
soas trans devem ter a chance 
de liderar: “Só temos que ter 
oportunidade de mostrar o 
nosso trabalho. Se a gente não 
tiver oportunidade, a gente 
vai estar sempre nessa posi-
ção de esquecimento e de dú-
vidas sobre a gente. Vão pen-
sar que a gente não é capaz e 
que não consegue.”

Líder relata dificuldades enfrentadas no Governo Federal anterior 

A Pró-reitoria de Pós-gra-
duação (PRPG) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) pu-
blicou o edital  01/2023 de pro-
cesso seletivo para oferta de 16 
vagas para médicos residentes 
no Programas de Residência 
Médica em Medicina de Famí-
lia e Comunidade, do Centro de 
Ciências Médicas (CCM), para o 
ano de 2023.

O período de inscrições será 
de 7 a 17 de fevereiro exclusiva-
mente pela internet, por meio 
do Sistema Integrado de Ges-
tão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA). O candidato deverá 
preencher o formulário de ins-
crição e anexar a documentação 
comprobatória conforme des-
crito no edital. Para finalizar a 
inscrição será necessário o pa-
gamento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 400,00, que deve-
rá ser efetuado mediante emis-
são da Guia de Recolhimento da 
União (GRU).

Os médicos residentes terão 
direito a uma bolsa de estudos 
no valor de R$ 4.106,09 paga pelo 
Ministério da Educação. Além 
de moradia, alimentação, férias 
anuais de 30 dias, licença pater-
nidade de cinco dias e licença 
maternidade de 120 dias.

O processo seletivo será rea-
lizado por meio de prova obje-
tiva e posterior análise de cur-
rículo restrita ao Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico (CRA), 

UFPB seleciona alunos em Medicina 
de Família com bolsa de R$ 4.106

residência médica

Inscrição
O candidato deverá 

preencher o 
formulário de 

inscrição e anexar 
a documentação 
comprobatória 

conforme descrito 
no edital

O Ministério da Saú-
de pretende começar a 
aplicar as doses de refor-
ço com a vacina bivalen-
te para imunização contra 
a Covid-19 a partir do dia 
27 de fevereiro. Essas vaci-
nas aumentam a imunida-
de contra o vírus da cepa 
original, bem como da va-
riante Ômicron.

O anúncio foi feito on-
tem durante a primeira 
reunião ordinária da Co-
missão Intergestores Tri-
partite, na Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas).

Na primeira fase, a 
campanha terá foco em 
pessoas com idade acima 
de 70 anos, imunocompro-
metidos e moradores de 
comunidades indígenas, 
ribeirinhas e quilombolas. 

Na sequência (Fase 2, 
com data ainda a ser de-
finida), a campanha será 
voltada a pessoas com 
idade entre 60 e 69 anos. 
Gestantes e puérperas se-
rão o foco da Fase 3; e pro-
fissionais de saúde serão 
o foco da quarta fase da 
campanha.

Durante a reunião com 
os integrantes da comis-
são, a ministra da Saú-
de, Nísia Trindade, disse: 

“Hoje, temos alguns desa-
fios muito específicos que 
representam o retorno de 
uma pactuação em alto 
nível, como devem ser as 
nossas relações”.

“Destaco entre as me-
didas iniciais, a Políti-
ca Nacional de Imuniza-
ção, a ser apresentada; 
um plano nacional para 
redução de filas na aten-
ção especializada; a recu-
peração da Farmácia Po-
pular; a valorização da 
atenção básica; o provi-
mento, qualificação e for-
mação profissional; e a re-
tomada em novas bases 
do Programa Mais Médi-
cos”, disse a ministra.

Aplicação da vacina bivalente 
deve começar em 27 de fevereiro

covid-19

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Primeira reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, na sede da Opas
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ou equivalente, da graduação 
em Medicina. A prova consta-
rá de 25 questões de múltipla 
escolha sobre as disciplinas de 
Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Medicina Geral de Família e Co-
munidade, Pediatria e Ginecolo-
gia e Obstetrícia.

Dentre as vagas, uma será 
reservada para pessoa com de-
ficiência e quatro estarão reser-
vadas para pessoas que se au-
todeclararem pretos e pardos.

Até o dia 9 de fevereiro os 
candidatos podem solicitar a 
isenção de pagamento da taxa 
de inscrição nos casos em que a 
taxa for superior a 30% do ven-
cimento mensal do candidato 
sem dependentes, a 20% do sa-

lário do candidato com até dois 
dependentes, ou a 10% do salá-
rio de candidatos com mais de 
dois dependentes.

Também pode solicitar a 
isenção do pagamento da taxa 
de inscrição o candidato que se 
declarar impossibilitado de ar-
car com o pagamento da taxa de 
inscrição e comprovar renda fa-
miliar mensal igual ou inferior 
a três salários-mínimos ou ren-
da individual igual ou inferior 
a dois salários-mínimos; o can-
didato que tiver inscrição no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico); ou o que com-
provar ser membro de família 
de baixa renda.

A residência em Medicina 
de Família e Comunidade tem 
duração de dois anos, tendo o 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW) como prin-
cipal local de prática. Além do 
HULW, a UFPB possui um con-
vênio com a Secretaria de Es-
tado da Saúde da Paraíba e as 
instituições para execução de 
programas de estágio.

Segundo o edital, será con-
cedida pontuação adicional 
para os participantes do Progra-
ma de Valorização do Profissio-
nal da Atenção Básica (Provab) 
que tenham os seus nomes pu-
blicados em lista atualizada pe-
riodicamente no site do Minis-
tério da Educação.
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Com bases sólidas de atuação no jornalismo, 
esporte e música, a Tabajara entrega versatilidade 
e consistência. Na notícia bem apurada e 
construída, na transmissão e análise do esporte 
paraibano ou na gostosa melodia da boa música 
damos um show de informação e entretenimento.

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

TABAJARA
ECLÉTICA
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Objetivo da entidade que controla as regras do futebol é combater a “cera” e otimizar mais o tempo de uma partida

Dirigentes apoiam proposta da IFAB
cronômetro no futebol

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A Associação Internacio-
nal que regula as regras do 
futebol (IFAB) estuda mudan-
ças na regra das partidas com 
o objetivo de otimizar o tem-
po dos jogos. Os legisladores 
da entidade analisam uma 
proposta de implementar o 
chamado tempo corrido, no 
qual o relógio para toda vez 
que o jogo está parado, assim 
como ocorre nas partidas de 
futsal, por exemplo.

Segundo o jornal britânico 
The Guardian, as propostas 
com as mudanças passaram 
a ser discutidas por repre-
sentantes da Fifa e das quatro 
Nações Unidas  da entidade 
em Wembley, na última se-
mana. A primeira seria reite-
rar o pedido aos árbitros para 
aplicarem as regras existen-
tes, como a que exige que go-
leiros fiquem apenas seis se-
gundos com a bola nas mãos 
antes de reiniciar o jogo. A se-
gunda, seguindo o exemplo 
da Copa do Mundo, o tempo 
de acréscimo deverá obede-
cer a uma estimativa “muito 
mais rigorosa” do tempo de 
jogo perdido.

Por fim, a discussão mais 
impactante que entra em pau-
ta é a possível redução do 
tempo de jogo para 60 minu-
tos (dois tempos de 30) com o 
cronômetro paralisando cada 
vez que a bola estiver fora de 
jogo, é o objetivo de colocar 
fim aos acréscimos e a “cera” 
no futebol. E por falar em 
acréscimos,  o Auto Esporte 
tem sofrido gols nos acrésci-
mos das três últimas partidas 
que originaram em derrotas, 
na disputa do Campeonato 
Paraibano da 1a Divisão. Inda-
gado sobre a possibilidade de 
mudanças pelo fim dos acrés-
cimos, o treinador Reginaldo 
Sousa não titubeou.

“A maioria das regras em 
outras modalidades esporti-
vas tem passado por inova-
ções ao longo do tempo. No 
entanto, muitas regras no fu-
tebol existem desde o tempo 
de Charles Müller. Sou total-
mente favorável à inserção do 
cronômetro e o fim dos acrés-
cimos. Assim, atingiríamos a 
meta de bola rolando, acaba-
ria com polêmica de minutos 
a mais ou menos de acrésci-
mos dado pela arbitragem e, 
meu time, não teria perdido 
três partidas no período de 
acréscimos”, brincou.

Sobre as novas possíveis 
alterações nas regras do fute-
bol, o presidente do CSP, Jo-
sivaldo Alves, se mostrou fa-
vorável a respeito do fim dos 
acréscimos. Ele ainda  defen-
de que um jogador possa ser 
substituído mais de uma vez 
durante a partida.

“O CSP é um dos poucos 
times da Paraíba que se uti-
liza da catimba. Isso porque 
a própria configuração atual 
das regras do futebol nos per-
mite, mas acredito que es-
sas possíveis mudanças obri-
guem os clubes a de fato se 
preocuparem apenas em jo-
gar futebol. Uma das medi-
das que também deveria ser 
estudada, era a possibilidade 
de ocorrer mais de uma mu-
dança com um jogador, as-

O goleiro é um dos jogadores que mais fazem ‘cera’ numa partida de futebol e único com atendimento exclusivo no campo

sim como no futsal”, pontuou.
Com as possíveis mudan-

ças, a  Fifa tem o objetivo de 
seguir a sua própria recomen-
dação de que um jogo de fute-
bol tenha 60 minutos de bola 
rolando, incluindo os acrés-
cimos, para que seja agradá-
vel de assistir. No Brasileirão 
de 2022, a média dos jogos da 
temporada do Brasileirão es-
teve em cinco minutos abai-
xo do ideal (54 minutos e 20 
segundos de bola rolando em 
cada jogo), mas longe de ser 
uma exceção.

Quem contribuiu para 
essa média foi o Botafogo-PB, 
quando disputou o Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C. Caso as mudanças sejam 
aprovadas, a diretoria do clu-
be paraibano se diz favorável 
e acredita que elas venham 
para dinamizar o futebol de 
forma positiva.

“Tudo aquilo que venha 
para beneficiar o futebol será 
bem-vindo. Essas alterações 
propostas quanto ao tempo 
e cronometragem, trazem di-
nâmica no sentido de evitar a 

malícia da ‘cera’. O torcedor 
quer ver o espetáculo da bola 
rolando, com poucas inter-
rupções”, disse Alexandre Ca-
valcanti, presidente do clube.

 
Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes, no 
Marrocos, irá trazer novida-
des em relação a alguns pro-
cedimentos da arbitragem no 
futebol. Nesse sentido, a com-
petição será o laboratório de 
testes das novas regras do fu-
tebol, com o objetivo de defi-
nir a aprovação ou não.

A principal novidade é a 
comunicação instantânea e 
pública do árbitro principal 
após tomar uma decisão ini-
ciada por revisão através do 
arbitro de vídeo. O árbitro 
de campo terá um microfone 
conectado ao sistema de som 
do estádio. Ou seja, após cada 
decisão tomada depois da 
chamada do VAR, o árbitro 
dará a explicação sobre o por-
quê da revisão e qual decisão 
acontecerá. Além disso, a in-
formação também chegará 
às emissoras que detenham 

o direito de transmissão.
Algumas outras mudanças 

poderiam ser propostas e usa-
das, como, por exemplo, para-
lisar o relógio quando a bola 
saísse de campo, mas não con-
seguiu a aprovação já para se-
rem utilizadas no Mundial. 
Todos os recursos aprovados e 
não descartados seguirão em 
observação para confirmar a 
necessidade das mudanças. 
Dessa maneira, caso aprova-
das, as regras integram o jogo a 
partir do próximo 1o de julho – 
início de temporada na Europa.

Irregulares na dispu-
ta dos dois primeiros jogos 
do Campeonato Paraibano 
da 1a Divisão, Campinen-
se e Treze parecem ter se 
reencontrado na competi-
ção. As duas equipes vêm 
de sequências com bons re-
sultados, sendo uma delas 
detentora da liderança. Na 
próxima rodada, os rivais jo-
gam como mandantes e bus-
cam vitórias para se manter 
na zona de classificação para 
a fase semifinal.

Passadas cinco rodadas, 

o Treze vem dominando a 
ponta da tabela com 10 pon-
tos conquistados em cinco 
partidas disputadas. Mas no 
início da competição, o cená-
rio do clube era rodeado de 
incertezas. Mas os jogadores 
comandados pelo treinador 
Willian de Mattia tem dado 
conta do recado. A equipe 
estreou com vitória, depois 
jogou fora de casa e sofreu 
a primeira derrota, mas nos 
três últimos jogos conseguiu 
um retrospecto de um em-
pate e duas vitórias, sendo a 
última contra o Serra Bran-
ca, em Campina Grande por 
3 a 0, no último meio de se-

mana. Algo que tem deixa-
do o comandante alvinegro 
motivado.

“Dia após dia estamos 
construindo um processo de 
evolução, mas ainda não al-
cançamos o nosso pico. Va-
mos em busca de evoluir 
cada vez mais, não pode-
mos dar margem para erros. 
As conversas e orientações 
nos vestiários estão surtin-
do efeito, os jogadores estão 
comprometidos a fazer his-
tória no clube”, comentou.

A luta do Galo pela per-
manência na liderança terá 
sequência no próximo do-
mingo, quando o clube re-

Galo e Raposa mostram ascensão no Campeonato
paraibano 2023

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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go“O torcedor quer 
ver o espetáculo 
da bola rolando, 
com poucas 
interrupções e 
essas alterações 
propostas 
podem evitar 
a malícia da 
‘cera’

Alexandre Cavalcanti

cebe o CSP, pela continuida-
de da 6a rodada, a partir das 
16h, no Estádio  Amigão, em 
Campina Grande.

O lado rubro-negro tam-
bém vive um bom momento. 
A Raposa tem uma partida a 
menos que o rival, soma sete 
pontos e ocupa a 3a posição. 
Assim como o Galo, o clube 
iniciou a campanha com vi-
tória, na sequência acabou 
derrotado, em casa, para o 
São Paulo Crystal e ainda 
teve a queda do ex-treinador, 
Flávio Araújo, confirmada.

Quem comandou o clu-
be a partir da 4a rodada foi 
Leston Júnior, então o atual 
bicampeão começou a dar a 
volta por cima. Conseguiu 
um empate contra o Botafo-
go e uma vitória, fora de casa, 
contra o Sousa, na ausência 
do comandante rubro-negro 
por compromissos firmados 
na Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) antes de 
seu contrato com o clube. Os 
resultados  colocaram os co-
mandados de Leston Júnior 
na briga direta pela ponta 
da tabela.

O triunfo do Campinen-
se foi contra o Sousa, no últi-
mo meio de semana. A equi-
pe venceu o Dinossauro por 
1 a 0, no Estádio Marizão, e 
deu sequência a uma escri-
ta que já dura nove anos. A 
última vez que o clube per-
deu jogando na casa do ad-

versário pelo Campeonato 
Paraibano foi na tempora-
da de 2014. 

Além da vitória rubro-
negra, em Sousa, o confron-
to também, foi marcado por 
confusão das torcidas nas ar-
quibancadas, inclusive, com 
a prisão de um torcedor após 
ele ter arremessado um ar-
tefato de bomba caseira em 
direção a arquibancada em 
que se encontravam os tor-
cedores do Campinense e al-
guns policiais militares que 
faziam a segurança. Os esti-
lhaços da bomba causaram 
lesões em quatro policiais e 
três torcedores, que recebe-
ram atendimento no local 
por uma equipe do Corpo 
de Bombeiros.

Mais uma queda
Após a derrota para o 

Treze, a diretoria do Serra 
Branca anunciou a saída do 
treinador Marcelinho Paraí-
ba. Junto com o ex-treinador 
também  saíram o auxiliar 
Aluízio Júnior e o prepara-
dor físico Renan Barros.

Marcelinho conduziu o 
Carcará no título do Cam-
peonato Paraibano da 2a Di-
visão na temporada passada. 
Na disputa da elite do fute-
bol paraibano neste ano, ele 
esteve à frente do clube em 
duas partidas, somando um 
retrospecto de um empate e 
duas derrotas. O Campinense venceu o Sousa na última quarta-feira por 1 a 0, no Marizão
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João Carlos, de apenas 13 anos e com 1,81m, assina contrato com o Clube Mauá em busca de afirmação no esporte

Paraibano vai jogar no vôlei paulista
contrato de três anos

Com autorização em 
mãos e malas prontas, o jo-
vem paraibano João Car-
los de Jesus Honorato, de 13 
anos, embarcou ontem para 
São Paulo. O atleta de vôlei 
de quadra fechou contrato de 
três anos com o Vôlei Clube 
Mauá, equipe do ABC Pau-
lista, e se despede do esta-
do e da família para realizar 
um sonho. 

“O sentimento é de grati-
dão. Na minha visão eu vou 
conseguir me adaptar bem, 
conhecer os outros atletas. 
Eu tenho confiança que se 
treinar e me esforçar junto à 
equipe de Mauá, nós teremos 
grandes prêmios e reconhe-
cimento”. A fala é de um ga-
roto tímido, mas maduro, fi-
lho único e que está prestes a 
enfrentar o desafio mais im-
portante em 13 anos de vida. 
“Esperar o que está por vir, 
focar no presente e esperar 
que o futuro seja bom”. En-
tre os títulos estão o de cam-
peão Mirim 2019 e campeão 
Escolar Estadual 2021 e 2022.

Descoberto enquanto 
disputava os Jogos Escolares 
Brasi lei ros ( Jeb´s)  ano 
passado, no Rio de Janeiro, o 
central, que tem 1.81 metros, 
vai integrar a seleção de base 
da equipe. Em São Paulo a 
rotina vai ser puxada. Aula 
pela manhã e treinos à tarde 
e à noite, uma dinâmica que o 
adolescente vai compartilhar 
com outros atletas da equipe 
Vôlei Mauá.  

“João Carlos foi criado 
para um momento como 
esse, mas não esperávamos 
que chegasse tão rápido as-
sim a oportunidade. Agora 
que ela bateu em nossa por-
ta, também bate o medo des-
se desconhecido futuro e da 
ausência. Agora ficaremos 
na torcida e aguardando as 
férias dele para irmos cor-
rendo à Mauá ou esperar ele 
voltar para casa”, confessou o 
pai Luciano Honorato, que é 
ex-atleta da modalidade e um 
dos grandes incentivadores. 

No celular estão todos os 
registros. Do garotinho de 

fraldas dando ‘peixinho’ (jo-
gada em que o atleta ‘mergu-
lha’ na quadra para defender 
o ataque adversário), passan-
do pelos treinos na primei-
ra escolinha de vôlei, aos seis 
anos de idade, à cortada final 
que levou a equipe para os Jo-
gos Escolares. Tudo guarda-
do com o carinho de um pai 

que também está realizando 
um sonho. “É o único atleta 
da Paraíba. Estamos sentindo 
mais orgulho que saudade”. 

A mãe, Elisângela de Je-
sus, que organizou toda a 
partida de João e já está em 
contato com as mães dos ou-
tros atletas e com o tutor res-
ponsável pelos jovens em São 

Paulo, falou sobre essa nova 
fase para a família. “Medo do 
desconhecido sim, mas nos 
resta torcer e pedir a Deus 
que olhe pelo nosso filho para 
que ele tenha força, sabedoria 
e discernimento em tudo que 
ele aprender. Agora é esperar 
as férias pra a gente ir pra lá 
ou então tê-lo aqui conosco”.

De “cabra safado” a “infeliz das costa ôca”, 
tudo quanto adjetivo depreciativo se ouviu 
da boca de Tia Leninha. Mas não era um 

simples pronunciar de desaforo, como quem 
desabafa ou simplesmente pensa alto, não. A 
esculhambação vinha lá de dentro, com todo 
ódio, toda indignação que se pudesse imaginar. 
A mulher bradava de frente para a TV, com uma 
vassoura nas mãos, apontando o cabo na direção 
do aparelho e tirando ‘fino’ da tela a cada novo 
xingamento proferido. 

Quem estava na casa por aquelas horas viu 
um rebuliço como jamais acontecera. Era um 
bater de portas, gritos de aperreio e chamados 
por “mainha!”. Os postos de trabalho foram 
largados de imediato, fosse por motivo de homem 
amolecido em decorrência do susto, ou mesmo 
por pura preocupação com a saúde de quem 
conduzia com maestria aquele estabelecimento 
ao longo dos últimos 30 anos. O corre-corre de 
copos d’água, remédio para controle da pressão, 
garapa e panos quentes chegou a causar 
esbarrões pelos corredores. Enquanto isso, sem 
entender patavina, tinha cliente pulando das 
janelas e fugindo do jeito que dava por achar que 
a ‘polícia’ havia chegado. 

— O que foi que aconteceu pelo amor de 
Deus? — pergunta Priscila, esbaforida, com uma 
cartela de comprimidos de AAS nas mãos.

— Esse desgraça desse jogador acabou de dar 
entrevista na beira do campo e disse que o Auto 
Esporte não pode jogar feito rapariga. Ele vai ver!

Era tarde de domingo, e quem ainda não 
havia se posto a correr foi devidamente colocado 
para fora. Tia Leninha fechou as portas, encerrou 
a função e prometeu que só reabriria a casa 
quando aquele “nojento” engolisse o que havia 
dito. Palavra de mulher!

A segunda-feira costumava ser de folga do 
serviço, dia em que as moças tiravam para 
esticar as pernas e ficar na calçada somente a 
observar o movimento da rua. Tia Leninha botou 
meia dúzia numa Kombi e partiu para o centro da 
cidade em busca de comprar chuteiras, uniformes 
e meiões para um time inteiro. 

— Eu vou mostrar para aquele safado como 
é que rapariga joga! — ela repetia enquanto 
dirigia o veículo sem livrar um único buraco pelo 
caminho. E quando alguma das filhas reclamava 
pedindo para que andasse mais devagar, ela 
xingava novamente o jogador, como se viesse 
dele o pedido. — Espere que você vai ver!

Tia Leninha não falava nada, apenas 
entregava a cada uma das onze que ela 
escolhera como jogadoras para o time que 
mostraria aos machos do Auto Esporte a 
determinação de uma rapariga. As filhas 
questionavam se haveria tempo para treinar, e 
a matrona dizia que para enfrentar aquele time 
não era preciso treinamento, bastava jogar com 
vontade. 

Na sexta-feira da mesma semana, no horário 
de treino dos jogadores, Tia Leninha foi para a 
porta do Mangabeirão, desceu com o time inteiro 
e mandou desafiar o tal jogador a dizer de novo 
que o time jogava feito rapariga. Parecia piada, 
ninguém deu cabimento, até que ela propôs o 
confronto, ali mesmo, num jogo-treino, e começou 
a transmitir o desafio ao vivo por meio das 
redes sociais. Em poucos minutos juntou gente, 
tanto da torcida do time como dos adversários. 
E antevendo o que aconteceria, torcedores do 
Belo pressionavam para que a disputa de fato 
acontecesse. 

Os jogadores do Auto toparam, meio que 
desdenhando, mas para a surpresa de todos 
e diversão absoluta dos alvinegros da estrela 
vermelha, parecia que cada jogadora estava 
imbuída da força de Maria Padilha. O resultado 
foi apertado, 1 a 0 para o time das moças, mas 
considerando que havia uma idosa e dez jovens 
que sequer jogavam futebol, era equivalente ao 7 
a 1. Ao final, Tia Leninha chegou junto do jogador, 
cuspiu no chão e disparou o que estava entalado 
na garganta: — A partir de hoje você diga que 
joga feito um macho fraco! 

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com | Colaborador

Jogando 
feito macho

O Departamento de Edu-
cação Física da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
vai abrir inscrições nos dias 
30 e 31 próximos para 770 
vagas em projetos de exten-
são que oferecem atividades 
físicas gratuitas e acompa-
nhadas por profissionais e 
estudantes de graduação em 
Educação Física, para o pú-
blico externo e comunidade 
acadêmica.

Por meio da extensão, 
cuja política é coordenada 
pela Pró-Reitoria de Exten-
são da UFPB, a instituição 
atende à comunidade e a po-
pulação em geral, desenvol-
ve um trabalho acadêmico e 
social, promove a produção 
e a democratização do sa-
ber, assim como o desenvol-
vimento e a organização da 
sociedade.

Neste semestre são ofer-
tadas 550 vagas para turmas 
de hidroginástica, 100  para 
natação, para jovens acima 
de 12 anos e adultos, além de 
120  para as turmas de condi-
cionamento físico.

As inscrições poderão ser 
realizadas pelo Sistema Inte-
grado de Gestão de Eventos 
(SIGEventos), no qual os in-
teressados deverão realizar 
login, por meio de usuário e 
senha para quem tem víncu-
lo com a UFPB, ou por e-mail 
e senha para o público exter-
no. O Departamento de Edu-
cação Física disponibilizou 
no perfil de Instagram @ex-
tensao_def_ufpb um tutorial 
demonstrando como realizar 
a inscrição nas modalidades.

Aos candidatos seleciona-
dos será cobrada uma taxa 
de matrícula única, no valor 

de R$ 80, por meio de Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU), e que é revertida para 
manutenção e aquisição de 
equipamentos não apenas da 
piscina para hidroginástica 
e natação, como espaguetes, 
halteres para hidroginástica, 
pranchas para natação, como 
também da academia e do 
condicionamento físico, para 
aquisição e manutenção de 
colchonetes, minicamas elás-
ticas, cordas, escadas de agi-
lidade, halteres, steps, cones, 
maquinário para musculação, 
dentre outros materiais.

As atividades são para 
alunos de todas as idades 
com turmas divididas entre 
os turnos da manhã, tarde 
e noite. As aulas de condi-
cionamento físico têm como 
proposta a melhora do fun-
cionamento músculo-esque-

lético e metabólico por meio 
de exercícios que envolvem 
força muscular, potência, re-
sistência cardiovascular, fle-
xibilidade entre outros.

As aulas de hidroginástica 
trazem resultados como me-
lhora na força muscular, re-
sistência, flexibilidade e equi-
líbrio. Enquanto as aulas de 
natação também promovem 
melhora na circulação san-
guínea, fortalecimento dos 
músculos e são indicadas no 
auxílio de pessoas que reali-
zam tratamento para doenças 
respiratórias. Após a matrí-
cula os alunos contemplados 
com vagas deverão apresen-
tar à equipe dos projetos de-
claração médica atestando 
que estão aptos para a reali-
zação das atividades físicas. 
O início das aulas será no dia 
8 de fevereiro.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Universidade Federal da Paraíba abre 770 vagas 
em projetos de extensão com atividades físicas

aberto à comunidade

João Carlos tem colecionado 
conquistas no início de sua 
carreira e tem tudo para 
brilhar no voleibol, agora 
em São Paulo
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Curtas
Daniel distribui autógrafos 
para detentos em Barcelona

Após cumprir pena de 14 anos, um homem deixou 
o presídio Brians 2, ontem, exibindo uma camisa do 
Barcelona autografada por Daniel Alves. "Abraço 
com amor", escreveu o brasileiro na dedicatória, 
acrescentando um emoji sorridente. O lateral direito 
está preso preventivamente após ser acusado de 
agressão sexual. A popularidade do novo preso não 
deixou ninguém indiferente na prisão catalã, segundo 
o agora ex-detento. Ao ser solto, o homem disse 
que ninguém chama Daniel Alves de "estuprador" 
e mostrou-se cético sobre a acusação de agressão 
sexual contra uma mulher em 30 de dezembro em um 
banheiro da casa noturna Sutton, em Barcelona, que 
levou o jogador à prisão preventiva. "Aquele cara tem 
muitos milhões, pode sair com quem quiser. Embora 
também possa perder a cabeça."

Brasil empata e classifica a 
Argentina no Sul-Americano

Teve gol da Colômbia anulado, atacante 
perdendo chance na pequena área, sem goleiro, 
e muita pressão da torcida em Cali. Apesar de 
todas as adversidades, a Seleção Brasileira 
reagiu após sair atrás no marcador, buscou o 
empate por 1 a 1 em Cali e assumiu a liderança 
do Grupo A do Campeonato Sul-Americano Sub-
20. De quebra, ainda ajudou a rival Argentina, 
que estava com um pé fora do hexagonal e 
agora só depende de suas forças em confronto 
direto com os donos da casa, hoje. Com sete 
pontos, o Brasil superou o Paraguai no saldo de 
gols (5 a 2). As seleções já estão classificadas e 
se enfrentam hoje, às 21h30, para definir quem 
avança em primeiro da chave. Na preliminar, 
a Colômbia joga pelo empate diante dos 
argentinos na definição da última vaga.

Uefa muda critérios das
Eliminatórias para a Copa

A Uefa anunciou, ontem, que as próximas 
edições das Eliminatórias Europeias para a 
Copa do Mundo e da Liga das Nações terão 
mudanças em seus formatos. As alterações foram 
aprovadas pelo Comitê Executivo da entidade em 
reunião realizada na Casa do Futebol Europeu, 
em Nyon, na Suíça. "Foi decidido modificar 
ligeiramente os formatos da Liga das Nações da 
Uefa e das Eliminatórias Europeias para oferecer 
competições mais atraentes e emocionantes 
dentro das datas existentes", diz o comunicado 
oficial sobre as adaptações. A novidade é 
relacionada ao número de grupos passando a 
ser 12 grupos com quatro ou cinco equipes. Os 
líderes ao final desta fase avançam diretamente 
para a Copa. O mesmo formato será adotado nas 
eliminatórias para a Eurocopa.

Final feminina inédita no
Aberto da Austrália amanhã

O Aberto da Austrália terá uma final e uma 
campeã inéditas na chave feminina de simples. A 
casaque Elena Rybakina, algoz da experiente Victoria 
Azarenka, vai decidir o título contra a belarussa 
Aryna Sabalenka, amanhã, em Melbourne. Rybakina 
foi quem enfrentou o maior desafio na semifinal. 
Encarou a ex-número 1 do mundo e dona de dois 
títulos do Aberto da Austrália, mas não se intimidou. 
Bateu Azarenka, que vinha em grande momento na 
competição, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 
6/3, em 1h41min de confronto.

Atual campeã de Wimbledon, Rybakina apostou 
na agressividade para vencer a grande rival. Anotou 
nove aces e 30 bolas vencedoras, contra 26 da 
belarussa. E foi mais precisa: foram 21 erros não 
forçados, diante de 27 de Azarenka. Neste ritmo, 
faturou cinco quebras de saque, contra três da ex-
líder do ranking. Número 25 do mundo, Rybakina 
é russa, mas passou a jogar pelo Casaquistão 
nos últimos anos. Em 2022, acabou gerando certo 
constrangimento à organização de Wimbledon ao 
vencer o torneio mesmo tendo nascido na Rússia. O 
torneio causou polêmica ao vetar daquela edição 
todos os tenistas russos e bielorussos em retaliação à 
invasão da Ucrânia pela Rússia.

Boneco com a camisa do atacante do Real Madrid surge enforcado em uma ponte  antes do clássico com o Atlético

Vinícius Junior sofre novas agressões
racismo

Agência Estado

Agência Estado

Um boneco com a cami-
sa de Vinícius Junior apare-
ceu enforcado em uma ponte 
da cidade de Madri no início 
do dia de ontem, horas antes 
do clássico entre Real Madrid 
e Atlético de Madrid, pelas 
quartas de final da Copa do 
Rei. Uma faixa com a frase 
"Madrid odeia o Real" foi es-
tendida na ponte. Trata-se de 
um lema da Frente Atlético, 
uma das torcidas organiza-
das do time. O atacante brasi-
leiro vem sendo alvo de ofen-
sas racistas nos últimos meses 
no futebol espanhol.

A ponte em questão fica 
próximo à Cidade Despor-
tiva do Real Madrid, centro 
de treinamento do clube. A 
imagem rapidamente vira-
lizou nas redes sociais, ren-
dendo diversas críticas ao ato. 
A Frente Atlética nega que a 
provocação tenha sido uma 
ação do grupo. Em nota, a 
LaLiga, entidade responsá-
vel pela organização do Cam-
peonato Espanhol, condenou 
o ataque e afirmou que vai in-
vestigar o caso.

"Condenamos veemen-
temente os atos de ódio con-
tra Vinícius Junior. Intolerân-
cia e violência não cabem no 
futebol. Como em ocasiões 
anteriores, a LaLiga vai ins-
taurar a apuração dos fatos 
em busca da condenação dos 
responsáveis, requerendo as 
mais severas sanções penais", 
publicou.

Esse é mais um episódio 
em que Vinícius Junior é per-
seguido por torcedores rivais. 
Em setembro, ele sofreu in-
sultos racistas da torcida do 
Atlético de Madrid antes do 
clássico entre os rivais. À épo-
ca, a diretoria do clube pro-
meteu punição exemplar a 
todos os torcedores que fo-
rem identificados pelos insul-
tos racistas. 

Três sócios foram suspen-
sos e a promessa era que a pu-
nição rigorosa atingiria mais 
"criminosos."

Por outro lado, o Minis-
tério Público da Espanha ar-
quivou o inquérito que havia 
aberto para investigar os in-
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O empresário John Tex-
tor, dono da SAF do Botafo-
go, criticou em uma live ao 
site FogãoNET a lei que regu-
lamentou os clubes-empre-
sa no Brasil. Textor reprovou 
as decisões recentes da Justiça 
quanto ao entendimento do 
texto da legislação.

“A Lei da SAF está quebra-
da. Ela não funciona. Começa-
mos a controlar o clube no dia 
11 de março, e desde o começo 
sentimos que os juízes e as cor-
tes brasileiras não tiveram cui-
dado em interpretar a lei como 
ela foi criada”, disse. “A Lei da 
SAF deveria nos ajudar, mas 
ela está quebrada, não funcio-
na. É a primeira vez que falo 
isso aqui. Não estamos pron-
tos para aportar no futuro por-
que os fantasmas do passado 
continuam interferindo”.

O texto da Lei da SAF pre-
vê a criação do Regime Cen-
tralizado de Execuções, que 

permite renegociar dívidas 
trabalhistas e cíveis de forma 
unificada. Isso possibilita o 
fim de bloqueios e execuções, 
comuns em muitos clubes. O 
prazo para pagamento é váli-
do por seis anos, mas pode ser 
ampliado para mais quatro, 
caso já tenha pago pelo menos 
60% da dívida. A lei também 
diz que 20% da receita do clube
-empresa e 50% dos lucros e di-
videndos, caso tenha, devem 
ser destinados ao clube (asso-
ciação) para pagar as dívidas.

A irritação de Textor é que 
essa lista de pagamento aos 
credores não está sendo se-
guida em recentes decisões 
da Justiça e a SAF do Botafo-
go tem pagado mais dívidas 
do que o previsto na lei, atra-
palhando as operações do fu-
tebol. “Ganhamos R$ 3,5 mi-
lhões do prêmio da Copa do 
Brasil e a CBF pegou o di-
nheiro porque o clube social 
(associação) tinha uma dívi-
da histórica com eles. Fize-

Gestor diz que a Lei da SAF está quebrada
botafogo

Textor diz que o clube tem pago mais dívidas que o previsto

mos ofícios à CBF e nunca ti-
vemos uma resposta”. 

“O contrato da TV vem de 
meses em meses, e não men-
salmente. Em junho, estáva-
mos gastando dinheiro inves-
tindo em jogadores, contando 
com o dinheiro da Globo, e 
esse dinheiro não veio. Apa-
rentemente, dois presidentes 
do clube social antes do Dur-
cesio (presidente do Botafo-
go) assinaram um documen-

to dando o contrato da Globo 
como garantia de uma dívi-
da fiscal com o Governo. Essa 
mesma dívida estava renego-
ciada com o Governo, sendo 
paga em dia. Porém, um pro-
curador federal resolveu res-
gatar aquele antigo contrato e 
falar que o dinheiro era dele. 
Era muito dinheiro. O contra-
to da TV é a maior receita da 
SAF e foi tomado sem mais 
nem menos”, criticou.
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O atacante brasileiro vem sendo bastante perseguido pelos torcedores do Atlético

O comunicado divulgado 
pelo Ministério Público consi-
derou que as ofensas não po-
dem ser atribuídas a uma pes-
soa determinada. 

A decisão parte da análise 
feita pela polícia sobre as ima-
gens obtidas pelas câmeras de 
segurança do estádio. O docu-
mento alega que não foi pos-
sível reconhecer nenhum dos 
autores dos insultos por se tra-
tar de um número grande de 
torcedores reunidos.

Também em setembro, Pe-
dro Bravo, presidente da as-
sociação de empresários de 
jogadores da Espanha, disse 
em uma emissora de TV que 
o brasileiro tinha que parar de 
"fazer macaquice" em campo.

No fim de dezembro, Vi-
nícius Junior voltou a ser alvo 
de ofensas racistas na Espa-
nha e fez uma publicação no 
Instagram para criticar a La-
Liga, que organiza o Campeo-

nato Espanhol, por não tomar 
providências diante de episó-
dios do tipo. Ele criticou a liga 
por falta de iniciativa na busca 
pelos infratores e foi respon-
dido pelo presidente da enti-
dade, Javier Tebas, que pediu 
para o atleta "se informar me-
lhor" sobre as ações de comba-
te ao racismo.

O atacante recebeu o apoio 
de jogadores e técnicos do 
Campeonato Espanhol, inclu-
sive, de Carlo Ancelotti, trei-
nador do Real Madrid. Após 
a pressão, a entidade apre-
sentou duas denúncias de ra-
cismo, uma delas criminal, 
enviada aos Juizado de Ins-
trução de Valladolid. 

A outra, por insultos ra-
cistas, foi levada até o Comité 
de Competições da Federação 
Espanhola de Futebol e para a 
Comissão Estatal contra a Vio-
lência, Racismo, Xenofobia e 
Intolerância no Esporte.

sultos racistas feitos ao ata-
cante. De acordo com o jor-
nal espanhol Marca, o órgão 
considerou que as manifesta-
ções duraram alguns segun-
dos e aconteceram no contex-
to de "máxima rivalidade" 
junto com outras expressões 
"depreciativas" ou "zombe-
teiras" no clássico entre Real 
e Atlético de Madrid.

n 

LaLiga 
distribuiu nota 
condenando 
o ataque e 
garantiu que 
vai investigar 
o novo caso 
envolvendo 
o jogador do 
Real Madrid
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98 — Nerva, imperador romano
457 — Marciano, imperador bizantino
672 — Papa Vitaliano
847 — Papa Sérgio II
1901 — Giuseppe Verdi, compositor de 
óperas italiano
1923 — Eliseu Elias César, jornalista, poeta, 
orador, político, advogado e professor (PB)
1960 — Osvaldo Aranha, político e 
diplomata brasileiro
1967 — Astronautas norte-americanos da 
Apollo 1 (Edward White, Roger Chaffee
e Gus Grissom)
1978 — José D’Ávila Lins, engenheiro
e político (PB)
1982 — Gratuliano da Costa Brito, político (PB)
2008 — Suharto, general e político indonésio
2016 — Joseano dos Santos Felipe, atleta 
paraolímpico (PB)
2016 — Manoel Joaquim Barbosa, enfermeiro 
e político (PB)

Mortes na História

Obituário
José Roberto Luiz Ferreira
22/1/2023 – Aos 41 anos, em 
Ibiara (PB). Foi encontrado morto 
às margens da PB-386. Ele teria 
perdido o controle da motocicleta 
e batido a cabeça em uma estaca 
localizada às margens da rodovia 
estadual. Morava na Comunidade Várzea 
Redonda.

Foto: Reprodução

Maria Elissandra Galdino Miguel
23/1/2023 – Aos 38 anos, 
em Duas Estradas (PB), 
assassinada. Foi morta a tiros 
por um homem, em frente a sua 
casa.

Foto: Redes Sociais

Sebastião Dantas
23/1/2023 – Aos 53 anos, 
em Catolé do Rocha (PB), 
assassinado. Mototaxista foi morto 
a tiros por desconhecidos em uma 
praça pública da cidade.

Foto: TV Correio

Maria Tavares
24/1/2023 – Aos 36 anos, em 
João Pessoa (PB), vítima de 
feminicídio. Foi morta a golpes 
de faca na frente dos filhos, em 
Barra de Gramame. O marido da 
vítima é apontado como autor do 
assassinato.

Foto: Redes Sociais

Wellington Santos de Melo
24/1/2023 – Aos 51 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de homicídio. 
Sargento da Polícia Militar da 
Paraíba foi morto a tiros por dois 
homens, no Bairro das Indústrias, 
quando trabalhava como 
segurança de um supermercado. Ele era lotado 
no 5o Batalhão da Polícia Militar.

Foto: Política JP

Robson Almeida dos
Santos de Araújo
24/1/2023 – Aos 20 anos, em João 
Pessoa. Foi morto a tiros após uma 
perseguição efetuada por policiais 
militares, no bairro do Grotão. 
Outra vítima também foi baleada 
e socorrida em estado grave ao hospital. Os dois 
estariam em uma motocicleta e teriam resistido a 
uma abordagem policial.

Foto: TV Cabo Branco

Matheus Barbosa
25/1/2023 – Aos 17 anos, em Gado 
Bravo (PB), por afogamento. 
Morreu em uma pequena 
barragem para onde tinha ido 
pescar com o padrasto quando 
decidiu dar um mergulho. Era 
estudante e morava no Sítio Gado Bravo III.

Foto: Portal T5

Aforismo
“Diante da morte, tantas questões 

são redimensionadas. 
É bom morrer reconciliado, 
sem deixar ressentimentos e 
sem arrependimentos! Todos 
nós caminhamos em direção 

àquela porta.”
Papa Francisco
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Hoje marca o centenário da morte do jornalista nascido na capital da Paraíba e que publicou apenas uma obra: ‘Algas’, em 1894 

“Castro Alves” da poesia paraibana
ELISEU ELIAS CÉSAR

Da Redação

A tolerância religiosa no Brasil-ho-
landês era relativa, vez por outra, 
a “inquisição” calvinista mostrava 

suas “garras”… Os “hereges” (calvinistas) 
não suportavam a idolatria papista, isto é, 
dos católicos.

Mas não podia ser outra a situação que 
diz respeito à intolerância religiosa, ou 
seja, conflitos envolvendo religiões no Bra-
sil do século 17.

“A Holanda do ‘Século de Ouro’ era a 
mais rigorosa nação calvinista da Europa”. 
E o Calvinismo era a religião do estado ho-
landês – e não a religião no estado, como 
muito bem frisou o historiador Leonard 
Schalkwijk em ‘Igreja e Estado no Brasil-Ho-
landês’, 1986.

Assim, então, ela impôs o Calvinismo 
como religião “oficial” do Brasil dos holan-
deses. Note bem: havia aqui vinte e duas 
igrejas reformadas (calvinistas). Só na Ca-
pitania da Parahyba foram registradas sete, 
“entre as quais três eram localizadas nas 
aldeias de índios” (Cf. Leonard Schalkwijk).

Na Capitania Holandesa da Parahyba, 
em 1638, queimaram a sinagoga.

Sabe-se que foi incendiada pelo escol-
teto J. Marischal, delegado da Companhia 
das Índias Ocidentais. É estranho que esse 
sinistro criminoso não esteja registrado nas 
‘Nótulas Diárias’ (‘Dagelijksche Notulen’, em 
holandês) da documentação flamenga. Por 
que essa omissão? Diga-se, pois, omissão 
imperdoável. Não acha Edvaldo Lira?

O historiador Edvaldo Lira (Iphaep), 
integrante do Grupo de Pesquisa em Histó-
ria do Brasil-holandês, vem realizando uma 
pesquisa inédita sobre o assunto.

Na antiga Vila de Igaraçu (Pernambuco), 
ocupada pelos holandeses, em 1632, a Igre-
ja de São Cosme e São Damião e o Con-
vento Franciscano (ver uma belíssima tela 
de Frans Post sobre Igaraçu, no Instituto 
Ricardo Brennand, em Recife) foram invadi-
dos pelos calvinistas. Destruíram todas as 
imagens. Foram decapitadas e enterradas.

A iconoclastia calvinista não poupou ne-
nhuma imagem em Igaraçu. o frei-cronista 
Manoel Calado, em ‘O Valeroso Lucideno”, 
descreve a fúria da soldadesca na Vila de 
Igaraçu: “(…) Os soldados entravam pelas 
igrejas, depois de lhes roubarem os ricos 
e custosos ornamentos e fazerem em tiras 
muitos deles, quebravam em pedaços as 
imagens de Cristo e da Virgem Maria e de 
outros santos e as pisavam com os pés com 
tanta coragem e desaforo como se com isto 
lhe parecesse que extinguiam a fé católica 
romana” (Op. cit., p. 51).

Mas o fato mais curioso, no que se refere 
a santos degolados, aconteceu no Engenho 
Juriçaca (Barreiros), Pernambuco.

Esse engenho “pertenceu ao judeu Moi-
sés Navarro, ao tempo da ocupação holan-
desa em Pernambuco”.

Na capela do engenho, dedicada a São 
João, o santo protetor foi degolado (pelo 
judeu ou pelos “hereges”?).

Por isso, hoje a igrejinha do Engenho 
Juriçaca é conhecida por Capela de São 
João Degolado.

Se o leitor quiser saber mais sobre a 
capela votiva, deve ler o estudo de José 
Alexandre Ribemboim: ‘Senhores de enge-
nho judeus em Pernambuco colonial (1542-
1654)’, 1995.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Santos decapitados 
no Brasil-holandês

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-holandês

O jornalista, poeta, advo-
gado e político Eliseu Elias 
César nasceu na Cidade da 
Parahyba – atualmente João 
Pessoa – em 21 de julho de 
1871. De origem negra, veio 
ao mundo cerca de dois meses 
antes da aprovação da Lei Rio 
Branco, mais conhecida como 
Lei do Ventre Livre, promul-
gada em 28 de setembro de 
1871. Todavia, ele e sua mãe 
não eram cativos.

Quanto ao seu pai, segun-
do Sandra da Costa Vascon-
celos, no Site Paraíba Criativa, 
consta que se chamava Dulcí-
dio Augusto César, tinha et-
nia branca e teria assumido 
posicionamentos abolicionis-
tas naquela época. Eliseu Elias 
não foi criado pela mãe, cujo 
destino permanece desco-
nhecido, mas pela avó mater-
na, Vicência Ferreira de Albu-
querque César, que o acolheu 
em seu lar, onde o criou “com o 
maior zelo”, colocando-o para 
a escola, tendo uma formação 
letrada e fez o “preparatório” 
para o Colégio Lyceu Parai-

bano: uma “caminhada pou-
co comum para crianças e jo-
vens negros na última década 
da escravidão no Brasil”, regis-
tra Sandra Vasconcelos.

Começou a trabalhar cedo, 
como tipógrafo. Mais tarde, 
tornou-se “praticante dos Cor-
reios”. Lançou-se ao mercado 
das letras nas oficinas dos jor-
nais da Parahyba do Norte, aos 
16 anos, publicando poemas e 
folhetins em, pelo menos, sete 
desses jornais e atuou como 
colaborador: Sorriso (1886-
1887), Arauto Parahybano 
(1888), O Cisne (1889), O Esta-
do (1889-1890); O Parahybano 
(1892), O Artista (1895) e O Es-
tado do Parahyba (1891-1894).

Eliseu César preparou 
o seu primeiro (e único) li-
vro literário com um total 
de 58 poemas e atribuiu-
lhe o título de ‘Algas’ (1894), 
aos 22 anos de idade, sendo 
comparado a Castro Alves 
e outros românticos do seu 
tempo. Essa obra hoje é con-
siderada rara nos acervos 
paraibanos. Ele é o patrono 
da Cadeira 14 da Academia 
Paraibana de Letras (APL).

O jovem poeta paraibano 
aderiu à causa republicana 
e, diante da queda da Mo-
narquia e do advento da Re-
pública, em 15 de novembro 
de 1889, “encheu-se de es-
peranças de que a nova for-
ma de governo pudesse ga-
rantir conquistas no campo 
dos direitos e da cidadania, 
além de promover uma re-
novação política na nação”.

Ele foi, em 1892, um dos 
fundadores do Club Cardo-
so Vieira – uma associação 
cívico-literária de orientação 
republicana –, onde fez par-
te da diretoria, ocupando o 
cargo de orador. Em 1895, se 
transferiu para Recife, capi-
tal pernambucana, para cur-
sar a Faculdade de Direito 
e, a partir dali, levou uma 
vida em trânsito, diaspóri-
ca. Quando se aproximava 
do término do curso supe-
rior, tornou- se promotor pú-
blico na cidade de Vitória, no 
Espírito Santo, e, em segui-
da, estabeleceu-se em Belém, 
no Pará, onde se dedicou ao 
jornalismo, à advocacia e fez 
carreira política.

Ainda teve uma breve 
passagem por Santos, lito-
ral paulista, mas acabou 
na capital da República, o 
Rio de Janeiro, onde mor-
reu, inesperadamente, em 
27 de janeiro de 1923, aos 
51 anos de idade. Mesmo 
sendo considerado um in-
telectual competente e do-
tado de uma cultura sin-
gular, “o afro-paraibano, 
ao longo da vida, colecio-
nou dissabores relacio-
nados à sua cor”, ressalta 
Sandra Vasconcelos.

Uma curiosidade: o 
prefaciador do livro ‘Al-
gas’ de Eliseu César foi 
Castro Pinto, que, em 1894, 
era formado em Direito 
pela Faculdade de Recife 
(turma de 1886) e também 
atuava na vida política da 
Paraíba republicana, par-
ticipando como deputado 
da Assembleia Constituin-
te da Paraíba (1891-1892) 
e desempenhava funções 
como jornalista. Alguns 
anos antes, Castro Pinto se 
destacou na luta abolicio-
nista na Paraíba.
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O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-

dimento licitatório na citada modalidade  no dia 14 de fevereiro de 2023 às 10:00 horas, na sala 
da Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de 
empresa no ramo da construção civil para execução de serviços para adequação dos poços dos 
elevadores existentes no prédio do Fórum Afonso Campos na Comarca de Campina Grande, con-
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João Pessoa, 26 de janeiro de 2023

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitaçã

IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPSER 
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NASCIMENTO E BARBOSA ADVO-
GADOS ASSOCIADOS - R$ 54.000,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de Janeiro de 2023
PEDRO JÁCOME DE MOURA

Diretor Presidente

IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPSER - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2023: RECURSOS 
ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: IPSER - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA e CT Nº 00001/2023 - 10.01.23 
- NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 54.000,00

IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI-
CIPAIS DE LAGOA SECA-PB REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SECAP – SERVIÇOS E CONTABILIDADE 
PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$ 36.000,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de janeiro de 2023
PEDRO JÁCOME DE MOURA 

Diretor Presidente

IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA 
SECA-PB REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibi-
lidade de Licitação nº IN00002/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2023: RECURSOS ORDINÁRIOS. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA e CT Nº 00002/2023 – 10.01.23 - SECAP – 
SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$ 36.000,00

AQUA GARDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
19.891.583/0001-16 torna público que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação, para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 141 Apartamentos na – RUA 
NOBERTO DE CASTRO NOGUEIRA,S/N – JARDIM OCEANIA – BESSA. Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade de 
operação da Rodovia Anel do Cariri, trecho: Zabelê / São Domingos do Cariri - UF: PB. Processo: 
2022-003612/TEC/LO-4227.

Adriana Borba, noiva do lateral Léo Campos, do Botafogo-PB, proferiu comentários considerados racistas

MP investiga noiva de jogador do Belo
por suspeita de xenofobia 

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmailcom

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) vai instaurar 
procedimento para apurar se 
os comentários xenofóbicos 
proferidos nas redes sociais 
por Adriana Borba, noiva de 
jogador do Botafogo-PB, Léo 
Campos, podem ser conside-
rados crime de racismo. Na 
quarta-feira (25), a personal 
trainer catarinense publicou 
uma série de vídeos pejora-
tivos, criticando o sotaque e 
os costumes dos paraibanos.

As declarações foram fei-
tas na ferramenta Stories, do 
Instagram, e repercutiram 
devido a seu caráter precon-
ceituoso. Nos vídeos, Adria-
na, que é noiva do jogador de 
futebol Léo Campos, disse 
que compartilharia um pou-
co de sua nova rotina vivendo 

na Paraíba. Ao argumentar 
que estava com tensão pré-
menstrual, a personal trainer 
afirmou que o sotaque local é 
fofo, mas irrita. 

A declaração aconteceu 
depois que Adriana retor-
nou do supermercado. Ironi-
zando os costumes do povo 
paraibano, Adriana afirmou 
que, ao andar, as pessoas ar-
rastam o chinelo o tempo in-
teiro. “Quase que eu digo as-
sim: querida, levanta esse pé, 
criatura”.

Diante da repercussão do 
caso, o MPPB, por meio do 
Núcleo de Gênero, Diversi-
dade e Igualdade Racial (Ge-
dir), vai instaurar procedi-
mento para apurar se o que 
aconteceu foi crime. De acor-
do com a promotora de justi-
ça e coordenadora do Gedir, 
Liana Carvalho, a xenofobia 
é uma manifestação tratada 

como racismo. “Vamos ins-
taurar procedimento e estu-
dar como será a atribuição, se 
o caso ficará no MPPB ou se 
irá para o Ministério Público 
Federal”, afirmou. 

Em nota divulgada nas re-
des sociais do Botafogo-PB, 
o time afirmou que reprova 
quaisquer manifestações dis-
criminatórias, relacionadas à 
raça, cor, etnia, religião, pro-
cedência nacional ou orien-
tação sexual. O time também 
reforçou que os envolvidos já 
reconheceram o erro e pedi-
ram desculpas. 

A Torcida Jovem do time 
se pronunciou, dizendo que 
“no Botafogo-PB não tem es-
paço pra xenofobia” e pedin-
do o desligamento do catari-
nense Léo Campos do time.

Nas redes sociais, o Go-
verno da Paraíba e a Prefei-
tura de João Pessoa emiti-

ram posicionamentos. “Oxe, 
tem coisa mais linda que o 
sotaque paraibano?!”, diz a 
publicação do governo es-
tadual. 

No Twitter, a prefeitura 
de João Pessoa fez uma pu-
blicação dizendo que “quem 
critica o sotaque paraibano 
nem sabe o peso que é car-
regar tanta beleza e hospita-
lidade”. Em alusão às falas 
da personal trainer, a pu-
blicação justifica que é por 
isso que o paraibano arras-
ta o chinelo.

Frente à represália, Adria-
na e Léo gravaram um pedi-
do de desculpas. Segundo o 
jogador, as pessoas entende-
ram errado algumas das pa-
lavras utilizadas por Adriana 
nos vídeos categorizados por 
ele como “uma brincadeira”. 

“Minha mulher foi fazer 
uma brincadeira, sem maldade 
nenhuma, só que infelizmen-
te teve algumas palavras que 
o pessoal está entendendo er-
rado. A cidade é maravilhosa, 
vocês são maravilhosos, o jei-

to que vocês acolheram a gen-
te, abraçaram a gente. Queria 
pedir desculpas por ela tam-
bém, pelas coisas que ela falou, 
se vocês não gostaram”, disse 
o atleta ao pedir apoio em vez 
de críticas. 

Ao se pronunciar, Adria-
na concordou que os parai-
banos têm razão em estarem 
ofendidos. “Realmente, de-
pois analisei o vídeo e disse 
‘não, realmente, pra quem não 
me conhece, olha e diz: nossa, 
olha só o que essa moça tá fa-
lando”, reconheceu em seu 
pedido de desculpas. 

Atualmente, o perfil de 
Instagram de Léo Campos é 
privado. Na tarde de ontem, 
a conta de Adriana também 
passou a ser privada e a foto 
de perfil foi removida. Na 
rede social, a personal trai-
ner acumula 28,8 mil segui-
dores.

“Minha mulher 
foi fazer uma 
brincadeira, 
sem maldade 
nenhuma, só 
que infelizmente 
o pessoal está 
entendendo errado

Léo Campos

O preço da gasolina para 
pagamento à vista na capi-
tal está com uma diferença 
de R$ 0,35, registra pesquisa 
comparativa para combus-
tíveis realizada pelo Pro-
con-JP no dia 25 de janei-
ro, oscilando entre R$ 4,640 
(Elesbão – Água Fria) e R$ 
4,990 (D&D – Bairro dos Es-
tados, Select – Tambaú e 
Free Way – Miramar). Fisca-
lização da Secretaria reali-
zada na noite da quarta-fei-
ra (25), monitorou os preços 
em 20 postos e, desses, noti-
ficou um para que justifique 
aumento no preço da gasoli-
na. A inspeção continua du-
rante a semana.

O levantamento foi reali-
zado em 110 estabelecimen-
tos e mostra que o maior 
preço do produto registrou 
aumento de R$ 0,10 em rela-
ção ao último dia 18. A gaso-
lina se manteve em 99 locais, 
subiu em sete e reduziu em 
quatro quando comparado à 
pesquisa anterior. A média 
está em R$ 4,759 e a variação 
em 7,5%. Para pagamento no 

cartão, os preços oscilam en-
tre R$ 4,640 e R$ 5,040.

A gasolina aditivada está 
sendo comercializada en-
tre R$ 4,690 (Extra Petróleo 
– Mangabeira) e R$ 5,190 
(D&D – Bairro dos Estados e 
Free Way – Miramar). A mé-
dia está em R$ 4,921, a dife-
rença em R$ 0,50 e a varia-
ção em 10,7%.

Fiscalização noturna
O Procon-JP monitorou 

os preços em 20 postos na 
noite da quarta-feira (25), 
e notificou um estabeleci-
mento para que justifique 
aumento no preço da gaso-
lina considerando o reajus-
te de R$ 0,23 previsto pela 
Petrobras para as distribui-
doras no início da semana. 
O secretário executivo Ju-
nior Pires explica que a fis-
calização seguiu denún-
cias dos consumidores e 
que realmente foram cons-
tatadas altas no preço do 
produto, mas, dos 20 pos-
tos inspecionados, 19 com-
provaram que adquiriram 

Procon-JP registra diferença de R$ 0,35 no preço da gasolina 
em postos da capital

a gasolina com preço rea-
justado.

Álcool
Quanto ao álcool, os pre-

ços se mantêm nas duas 
pontas desde o último dia 
18 e estão sendo praticados 
entre R$ 3,490 (Auto Posto – 
Valentina) e R$ 4,190 (Setta 
– Alto do Mateus), com mé-
dia de R$ 3,719, diferença de 
R$ 0,70 e variação de 20,1%. 
Se comparado com a sema-

na passada, o etanol aumen-
tou em 21 postos, diminuiu 
em três e se manteve em 85 
locais.

 
S10

A mesma situação foi re-
gistrada no diesel S10 que 
manteve os mesmos preços 
da semana passada nas duas 
pontas e oscila entre R$ 6,140 
(Novo Millennium – Bessa, 
Auto Posto – Valentina, Ex-
pressão – Centro e Triunfo – 

Torre) e R$ 6,870 (Free Way 
– Miramar). A diferença está 
em R$ 0,73, a variação em 
11,9% e a média em R$ 6,155. 
Considerando a pesquisa 
anterior, o produto não au-
mentou em nenhum local, 
reduziu em 10 e se mante-
ve em 94 estabelecimentos.

 
Diesel comum 

O diesel comum mantém 
o menor preço inalterado 
desde a pesquisa passada, 

R$ 5,990 (Estrela – Geisel, 
Raniere Mazzilli – Cris-
to, Mônaco – Tambaú e Ex-
tra Petróleo – Mangabei-
ra), com o maior também se 
mantendo em R$ 6,390 (Boa 
Viagem – Distrito Industrial 
e Três Lagoas – Costa e Sil-
va). A média de preço do 
produto está em R$ 6,385.

 
GNV 

Já o Gás Natural Veicular 
(GNV) manteve o menor pre-
ço do último levantamento 
do Procon-JP em R$ 4,440 (11 
postos), mas o maior mostra 
alta, saindo de R$ 4,690 para 
R$ 5,050 (Posto Cidade – Jar-
dim Cidade Universitária), 
com diferença de R$ 0,61, va-
riação de 13,7% e média de 
R$ 4,491. Dos 12 revendedo-
res visitados pelo Procon-JP, 
11 mantiveram os mesmos 
preços e apenas um baixou o 
valor do produto em relação 
à semana passada.

A pesquisa completa 
pode ser conferida nos sites: 
www.joaopessoa.pb.gov.br e 
www.proconjp.pb.gov.br

Foto: Assessoria/Procon-JP

O Procon-JP monitorou os preços de 20 postos na noite da quarta-feira (25), e notificou um estabelecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2023, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de material médico hospitalar, cuja abertura será no dia 14.02.2023 às 08:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital 
poderá ser obtido pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 26 de Janeiro de 2023.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2023, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de medicamentos de uso injetáveis, para abastecimento na cidade de Aguiar ou 
na circunscrição, cuja abertura será no dia 14.02.2023 às 10:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido pelo 
www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180, pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 26 de Janeiro de 2023.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00006/2023, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica do município, cuja abertura será no 
dia 14.02.2023 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.
br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo email pref.
aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 26 de Janeiro de 2023.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00005/2023, do tipo menor preço por item, para aquisição material de construção, 
cuja abertura será no dia 14.02.2023 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar, 26 de Janeiro de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

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 DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA – CNPJ Nº 09.404.971/0001-71.  
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
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medica-
mentos diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, SIMILARES, GENERICOS 
E (ETICOS CONTROLADOS E GENERICOS CONTROLADOS), destinados ao atendimento de 
demandas Judiciais e ao Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidade 
estabelecidas, no exercício 2023. 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 00003/17; 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) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 26 de Janeiro de 2023
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00007/2022. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, organização e execução de concurso 
público para provimento de cargos efetivos. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto 
a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
Advise Consultoria & Planejamento Eireli - CNPJ 07.804.258/0001-90. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 981514660.

Araçagi - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, 
organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO EIRELI - R$ 42.000,00.

Araçagi - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL N.°0058/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de eletrodomésticos e eletrônicos destinados as Secretarias 

deste Município. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECURSO: K.C.R INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, alegou, que a marca não é compatível com a discriminação do 
item 27, da proposta de Preços da empresa:  PAULO PONTES DA SILVA. Maiores informações 
e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede 
da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. Telefone: (83) 98215-6709. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com.

Araçagi - PB, 26 de janeiro de 2023.
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00039/2022
Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro 
- Arara - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00039/2022 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis para atendimento as necessidades do 
fundo municipal de saúde de Arara/PB, durante o exercício de 2023; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

VENCEDOR: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA-
RES LTDA
CNPJ: 09.260.831/0001-77
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ADRENALINA INJETÁ-
VEL, AMPOLA 01 ML. HYPOFARMA AMP 500 1,07 535,00

4 ACIDO TRANAXÂMICO 
INJETAVEL 50MG/ML HIPOLABOR AMP 1000 3,13 3.130,00

5 ACIDO ASCORBICO 
100MG/ML HYPOFARMA AMP 5000 1,21 6.050,00

7 BENZILPENICILINA IN-
JETAVEL 1.200.000 TEUTO AMP 5000 9,80 49.000,00

8 BENZILPENICILINA IN-
JETAVEL 600.000 TEUTO AMP 3000 13,00 39.000,00

9
BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA + DI-
PIRONA 20 MG/ML

HIPOLABOR AMP 5000 3,20 16.000,00

10
BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA IN-
JETAVEL

HYPOFARMA AMP 5000 1,18 5.900,00

14 CEFTRIAXONA INJETA-
VEL 1G BLAU AMP 1000 3,67 3.670,00

15 CEFALOTINA INJETA-
VEL 1G BLAU AMP 500 4,07 2.035,00

16 CIMETIDINA INJETAVEL 
300 MG/ AMP 02 ML TEUTO AMP 300 2,81 843,00

20 CLORETO DE POTAS-
SICO SANTEC AMP 500 0,74 370,00

22
COMPLEXO DE VITA-
MINAS B INJETAVEL 
AMP 2 ML

HYPOFARMA AMP 8000 4,71 37.680,00

23 DEXAMETASONA INJE-
TAVEL AMP 2 MG FARMACE AMP 5000 1,20 6.000,00

24 DEXAMETASONA INJE-
TAVEL AMP 4 MG FARMACE AMP 8000 2,71 21.680,00

25 DESLANOL INJETAVEL UNIAO QUIMICA AMP 200 3,10 620,00

28
DICLOFENACO DE SO-
DIO 25 MG INJETAVEL 
AMP DE 03 ML

FARMACE AMP 8000 1,17 9.360,00

33 DIPIRONA 01 GR. INJE-
TAVEL, AMPOLA 02 ML FARMACE AMP 10000 1,90 19.000,00

38 ENOXOPARINA 40 MG/
ML BLAU AMP 1000 17,79 17.790,00

41 FUROSEMIDA 20 MG 
INJETAVEL AMP 02 ML FARMACE AMP 6000 1,80 10.800,00

44 GENTAMICINA 40 MG, 
AMP DE 01 ML SANTISA AMP 3000 1,90 5.700,00

47 GLUCONATO DE CAL-
CIO A 10% SANTEC AMP 300 2,07 621,00

50 HIDROCORTISONA 100 
MG, INJETAVEL TEUTO AMP 2000 4,03 8.060,00

51 HIDROCORTISONA 500 
MG, INJETAVEL TEUTO AMP 3000 5,45 16.350,00

52 LIDOCAINA 2%, C/VC 
20 ML HIPOLABOR AMP 500 10,85 5.425,00

53 LIDOCAINA 2%, S/VC 
20 ML HIPOLABOR AMP 1000 6,69 6.690,00

54
METOCLOPRAMIDA 
SOLUÇÃO INJETAVEL A 
5 MG/ML AMP DE 02 ML

FARMACE AMP 5000 0,72 3.600,00

56 METRONIDAZOL IN-
JETAVEL HALEXISTAR SACHÊ 1000 10,59 10.590,00

58 NAUSEDRON INJETA-
VEL HIPOLABOR AMP 4000 2,60 10.400,00

59 NORADRENALINA IN-
JETAVEL HYPOFARMA AMP 200 3,00 600,00

62 PROMETAZINA 50 MG. , 
INJETAVEL 02 ML CRISTALIA AMP 3000 2,60 7.800,00

64 SULFATO DE MAGNÉ-
SIO SANTEC AMP 300 1,05 315,00

68 TENOXICAN 40MG UNIAO QUIMICA AMP 500 10,91 5.455,00

69 TERBUTALINA 05MG/
ML HIPOLABOR AMP 300 1,05 315,00

70 VITAMINA K 10MG. AMP 
01 ML HIPOLABOR AMP 1000 2,55 2.550,00

71 OMELPRAZOL 40MG/
ML INJETAVEL UNIAO QUIMICA AMP 500 10,42 5.210,00

74 CLOPIDOGREL 75MG 
COMPRIMIDO GEOLAB UNIDA-

DE 1000 0,45 450,00

TOTAL 339.594,00

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ: 25.279.552/0001-01
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

31 DOBUTAMINA INJETAVEL 
12,5MG/ML HYPOFARMA AMP 200 7,55 1.510,00

45 GENTAMICINA 80 MG, AMP 
DE 02 ML HYPOFARMA AMP 3000 1,78 5.340,00

TOTAL 6.850,00

VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26

ITEM ESPECIFICA-
ÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

11 BRYCANIL IN-
JETAVEL UNIAO QUIMI(DF) AMP 500 1,70 850,00

12 BROMOPRI-
DA 05MG/ML WASSER–RJ(RJ) AMP 300 2,45 735,00

17

CIPROFLO -
X A C I N O , 
CLORIDATO 
2MG/ML

FRESENIUS(CE) AMP 500 14,00 7.000,00

75 BROMETO DE 
IPRATRÓPIO HIPOLABOR–M(MG) FRASCO 500 1,23 615,00

77 AASS 100MG/
ML INFANTIL EMS(SP) COMPRIMIDO 5000 0,05 250,00

TOTAL 9.450,00

VENCEDOR: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 26.156.923/0001-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6 AMIODARONA, CLORIDRATO 
150MG/ML HIPOLABOR AMP 500 2,90 1.450,00

21 CLORETO DE SODIO FARMACE AMP 500 0,44 220,00

46 GLICOSE HIPERTRONICA 
50%, AMP 10 ML. ISOFARMA AMP 2000 0,67 1.340,00

TOTAL 3.010,00

VENCEDOR: GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA.
CNPJ: 17.472.278/0001-64
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
78 CAPTOPRIL 25MG Sanval COMPRIMIDO 10000 0,03 300,00
TOTAL 300,00

VENCEDOR: NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA – EP
CNPJ: 15.218.561/0001-39
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3 AMPICILINA AMP 1.000 MG. 
INJETAVEL, S/ DILUENTE BLAUSIEGEL AMP 500 2,54 1.270,00

TOTAL 1.270,00

VENCEDOR: PHOSPODONT LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

49 HIDRALAZINA 20MG/ML, 
INJETAVEL CRISTALIA AMP 200 7,01 1.402,00

55 METILERGOMETRINA 
0,2MG UNIAO QUIMICA AMP 300 3,74 1.122,00

67 TENOXICAN 20MG EUROFARMA AMP 1000 9,73 9.730,00

72 OCITOCINA INJETAVEL BLAU FARMA -
CEUTICA AMP 300 1,94 582,00

TOTAL 12.836,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Arara firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00039/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00039/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.
09.260.831/0001-77
Item(s): 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 33 - 38 - 41 - 44 - 47 - 

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 59 - 62 - 64 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74.

Valor: R$ 339.594,00
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI.
25.279.552/0001-01
Item(s): 31 - 45.
Valor: R$ 6.850,00
- DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
Item(s): 11 - 12 - 17 - 75 - 77.
Valor: R$ 9.450,00
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
26.156.923/0001-20
Item(s): 6 - 21 - 46.
Valor: R$ 3.010,00
- GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..
17.472.278/0001-64
Item(s): 78.
Valor: R$ 300,00
- NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA – EP.
15.218.561/0001-39
Item(s): 3.
Valor: R$ 1.270,00
- PHOSPODONT LTDA.
04.451.626/0001-75
Item(s): 49 - 55 - 67 - 72.
Valor: R$ 12.836,00
Total: R$ 373.310,00
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Arara.
Arara - PB, 06 de Janeiro de 2023

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material laboratorial destinado ao 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 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 120/10; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 23 de Janeiro de 2023
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO 
E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E 
FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABI-
LIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS 
APLICADO AO SETOR PÚBLICO–PCASP, DESSA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 
– ME - R$ 84.000,00.

Barra de Santana - PB, 11 de Janeiro de 2023
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, 
ETANOL, DIESEL S500 E DIESEL S10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PELO SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTUROS FORNECIMENTO VISANDO ATENDER DEMANDAS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da 
sessão pública: 10:00 HORAS DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 06 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 26 de Janeiro de 2023.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
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 ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL TATY 
GIRL PARA APRESENTAR–SE NA OPORTUNIDADE DO EVENTO NO DIA 29 DE JULHO DE 
2023, NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS 
LTDA - R$ 180.000,00. 

Barra de Santana - PB, 26 de Janeiro de 2023.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM MÃO 
DE OBRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 11:01 horas do 
dia 06 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 26 de Janeiro de 2023.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E 
CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E 
FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABI-
LIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS 
APLICADO AO SETOR PÚBLICO–PCASP, DESSA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Barra de Santana: 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Finanças 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 11/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 00101/2023 - 11.01.23 - CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA 
LTDA - ME - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL TATY GIRL PARA APRE-
SENTAR–SE NA OPORTUNIDADE DO EVENTO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE 
BARRA DE SANTANA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA:RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 23 695 1004 2069 PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 00501/2023 - 26.01.23 - TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E 
EVENTOS LTDA - R$ 180.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 02001/2022 - J F Soares & Cia Ltda - CNPJ: 24.220.972/0002-30 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 226.963,37. ASSINATURA: 19.01.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02001/2022 - J F Soares & Cia 
Ltda - CNPJ: 24.220.972/0002-30 - Apostila 02 - redução média de 7,45%. ASSINATURA: 12.01.23

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE P.ANTERIOR REALINHADO VARIAÇÃO %

1
GASOLINA COMUM - 
Com ausência de im-
purezas

LITRO 5,742 5,27 -8,91

2 DIESEL B S500 - Com 
ausência de impurezas. LITRO 6,933 6,933 -6,77

3 DIESEL B S10 - Com 
ausência de impurezas LITRO 7,030 7,030 -6,67

Barra de Santana – PB, 12 de Janeiro de 2023.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 

da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB ATRAVÉS DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 427.000,00.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2023
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 DV00007/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE GRANITOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSTRUTORA F SILVA EIRELI - R$ 19.985,92.

Belém - PB, 26 de Janeiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2023 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2023
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 DV00006/2023, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTO/MS 
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO QUE CORRESPONDE AOS RELATÓRIOS QUADRIMES-
TRAIS/SISPACTO/RAG/PAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 141/2012; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO 
FERREIRA 02065898402 - R$ 30.000,00.

Belém - PB, 26 de Janeiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comis-

são Permanente de Licitação, sediada na Rua Creuza Josefa Morato, 355 – Sala 204- 2° 
ANDAR- Intermares – Empresarial San Patrick, Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de 
Fevereiro de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO–CABEDELO/PB. Recur-
sos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.
br/transparencia; www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2023
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta,  após análise pela Se-

cretaria de Segurança Municipal das amostras apresentadas, convoca as empresas participantes do 
Pregão Eletrônico Nº 096/2022, cujo objeto é a aquisição de uniformes e acessórios para a guarda 
metropolitana  de Cabedelo/PB, para reabertura da sessão, a qual ocorrerá no dia 01/02/2023 as 
09:00hs, no endereço eletrônico: www.licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. 
Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222- Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo/PB, 26 de janeiro de 2023
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

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

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRONICO 123/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDA-

DES DO RESTAURANTE POPULAR (PRATO DO POVO – DISTRITO DOS MECÂNICOS), DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico (SRP) N°123/2022, Ata de Registro 
de Preços Nº 001/2023. DOTAÇÃO: Função Programática: 08 244 1029 2154 – Ações de 
Manutenção do Restaurante Popular. Elemento De Despesa: 3390.30; Fonte De Recursos: 
15001000. VIGÊNCIA: 25/01/2023 a 31/12/2023. PARTES CONTRATANTES: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ sob o Nº 08.993.917/0001-46 e as Empresas  
J.T.A COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 21.318.384/0001-
65, valor R$ 76.854,0000 (setenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais), contrato nº 
2.05.002/2023;  GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 39.329.715/0001-28, 
valor R$ 53.520,00 (Cinquenta e três mil e quinhentos e vinte reais), contrato nº 2.05.003/2023; 
L A DE B PALLADINO, inscrita no CNPJ Nº 40.820.403/0001-00, valor R$ 68.220,00 (Sessenta 
e Oito Mil e Duzentos e Vinte Reais), contrato nº2.05.004/2023; UNIQUE COMÉRCIO VARE-
JISTA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.519.282/0001-03, valor R$ 1.470.135,60 
(Um Milhão Quatrocentos e Setenta Mil, Cento e Trinta e cinco Reais e Sessenta Centavos), 
contrato nº 2.05.005/2023.

Campina Grande 25.01.2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 345/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-
-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 
09:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2023, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PRE-
ÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO BIBLIOTECAS SETORIAIS NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS, ALICE GAUDÊNCIO, HELENO HENRIQUES, MARIA DAS VITÓRIA E SELMA 
AGRA VILARIM CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. 
João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://
campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 26 de janeiro de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 201/2021
Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José 

Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência do 
contrato vai até 11/02/2023 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá 
ser alterado; Considerando, que houve o concurso público e foi homologado, mas até a presente 
data não foi contratado médico do concurso realizado no mês de setembro de 2021, conforme 
certidão emitida pela secretaria de administração e publicações em anexo; Considerando que 
a atual gestão tão logo faça a devida contratação do concurso e as devidas nomeações dos 
candidatos aprovados, todos os contratos oriundos deste procedimento licitatório serão ime-
diatamente distratados; o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços 
contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigencia 
do presente contrato até 12/05/2023 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequencia 
o valor total aditivado será de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), pelos os 24 (vinte e 
quatro) plantões de 08h:00 cada ao custo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada plantão. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Maximiano da Silva 
Neto (Pela contratada).

Coremas-PB, 13 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 202/2021
Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José 

Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência 
do contrato vai até 11/02/2023 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que 
poderá ser alterado; Considerando, que houve o concurso público e foi homologado, mas 
até a presente data não foi contratado médico do concurso realizado no mês de setembro de 
2021, conforme certidão emitida pela secretaria de administração e publicações em anexo; 
Considerando que a atual gestão tão logo faça a devida contratação do concurso e as devi-
das nomeações dos candidatos aprovados, todos os contratos oriundos deste procedimento 
licitatório serão imediatamente distratados; c0nsiderando, a necessidade de continuação 
dos serviços contratados e do pagamento por desempenho de prêmio, incentivos para 
ações estratégicas pecuniário aos trabalhadores lotados nas Unidades de Saúde da Família 
(USF), aos apoiadores institucionais, independentemente do tipo de vinculação dos mesmos 
como o Município, sob forma de prêmio de desempenho e inovação, denominado Previne 
Brasil – Pagamento por Desempenho, rateados por cada unidade, previsto nos § 1º e 2º do 
Art. 12-C da Portaria Nº 2.979/2019, do Ministério da Saúde e de acordo com as disposições 
da resolução Nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que trata do conjunto de indicares do 
Pagamento por desempenho a ser observado e conforme Lei Municipal Nº 324/2022, de 21 
de julho de 2022. O serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços 
contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência 
do presente contrato até 12/05/2023 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência 
o valor total aditivado será de R$ 44.000,01 (quarenta e quatro mil e um centavo), pelos os 
03 (três) meses ao custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada mês, e, e, R$ 8.000,01 (Oito 
mil reais e um centavo) do pagamento por desempenho de prêmio, incentivos para ações 
estratégicas pecuniário aos trabalhadores lotados nas Unidades de Saúde da Família (USF). 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Maximiano 
da Silva Neto (Pela contratada).

Coremas-PB, 13 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 205/2021
Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN Serviços 

Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, o que a vigência do contrato vai 
até 11/02/2023 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando, que houve o concurso público e foi homologado, mas até a presente data não 
foi contratado médico do concurso realizado no mês de setembro de 2021, conforme certidão 
emitida pela secretaria de administração e publicações em anexo; Considerando que a atual 
gestão tão logo faça a devida contratação do concurso e as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados, todos os contratos oriundos deste procedimento licitatório serão imediatamente 
distratados; c0nsiderando, a necessidade de continuação dos serviços contratados e do 
pagamento por desempenho de prêmio, incentivos para ações estratégicas pecuniário aos 
trabalhadores lotados nas Unidades de Saúde da Família (USF), aos apoiadores institucionais, 
independentemente do tipo de vinculação dos mesmos como o Município, sob forma de prê-
mio de desempenho e inovação, denominado Previne Brasil – Pagamento por Desempenho, 
rateados por cada unidade, previsto nos § 1º e 2º do Art. 12-C da Portaria Nº 2.979/2019, do 
Ministério da Saúde e de acordo com as disposições da resolução Nº 3.222, de 10 de dezembro 
de 2019, que trata do conjunto de indicares do Pagamento por desempenho a ser observado e 
conforme Lei Municipal Nº 324/2022, de 21 de julho de 2022. O serviço objeto da avença, ora 
aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. 
Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato até 12/05/2023 (fundamentado na 
cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será de R$ 44.000,01 (quarenta e 
quatro mil e um centavo), pelos os 03 (três) meses ao custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 
cada mês, e, e, R$ 8.000,01 (Oito mil reais e um centavo) do pagamento por desempenho de 
prêmio, incentivos para ações estratégicas pecuniário aos trabalhadores lotados nas Unidades 
de Saúde da Família (USF).. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o 
Sr. José Paulo Gomes (Pela contratada).

Coremas-PB, 13 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 025/2022
Inexigibilidade Nº 003/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada Dr. Natanael 

Ferreira Paula Ltda (Clínica Médica Dr. Natanael Ferreira Paula), Cnpj Nº 44.336.225/0001-
99. CONSIDERANDO, que a vigência do contrato vai até o dia 31/12/2022 e de acordo com a 
clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; CONSIDERANDO, que o valor 
total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; CONSIDERANDO, que tendo sido 
realizado o concurso público municipal e sua homologação, sem que, contudo, tenha sido 
contratado médico no âmbito do referido certame, conforme certidão emitida pela secretaria 
de administração e publicações em anexo; CONSIDERANDO, que a atual gestão tão logo faça 
as devidas nomeações dos candidatos aprovados, os contratos oriundos deste procedimento 
licitatório serão imediatamente distratados;. Desta forma fica a vigência prorrogada até o dia 
30/03/2023, e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados 
deverá ser acrescido o valor total de R$ 47.000,01 (quarenta e sete mil reais e um centavo) 
pelos próximos 03 (três) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que 
não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
e o Sr. Natanael Ferreira Paula (Pela contratada).

Coremas-PB, 14 de dezembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR DE Nº 60001/2023.

 A Prefeitura de Coremas/PB, e a Secretaria de Educação, vem através da CPL, torna público 
que realizará a CHAMADA PÚBLICA Nº 60001/2023. 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 
para o período de 11 (onze) meses a contar a partir da assinatura do contrato, com finalidade 
de apresentar projeto de venda de gênero alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar e habilitação dos fornecedores, conforme projeto básico. Considerando o disposto no 
art. 21 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009. Os Grupos Formal e Informal 
deverão apresentar documentos de habilitação, Projeto de Venda, até o dia 15 de Fevereiro de 
2023, às 09:00 (nove horas).

LOCAL DA SESSÃO: Rua Capitão Antônio Leite, S/N - Centro - Coremas.
A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da CPL, situada na Rua Maria 

Alves Barbosa, Nº SN, Bairro: Centro, CEP 58.770-000, Cidade: Coremas/PB. 
DAWNLOAND: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.html (horário de expediente 

da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).
Coremas/PB, 24 de Janeiro de 2023.

Francielho Alves Barreto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 206/2021
Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN 

Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, que o valor total con-
tratado foi para um período de 03 (três) meses; Considerando, que houve o concurso público 
e foi homologado, mas até a presente data não foi contratado médico do concurso realizado 
no mês de setembro de 2021, conforme certidão emitida pela secretaria de administração e 
publicações em anexo; Considerando que a atual gestão tão logo faça a devida contratação 
do concurso e as devidas nomeações dos candidatos aprovados, todos os contratos oriundos 
deste procedimento licitatório serão imediatamente distratados.  Desta forma o contrato acima 
citado deve ser prorrogado, assim a vigência do presente contrato que fica prorrogada até 
12/05/2023 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será 
de R$ 81.600,00 (Oitenta e um mil e seiscentos reais) pelos os 51 (Cinquenta e um) plantões de 
12h:00 cada. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Honório Luiz 
de Oliveira Neto (Pela contratada).

Coremas-PB, 13 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2023
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 DV00004/2023, 
que objetiva: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, 
para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio comunica que a sessão para reabertura do Pregão 

Presencial nº 00030/2022, cujo objeto Aquisição de moveis, eletros e informática para atender a 
demanda operacional das diversas secretarias deste município, conforme convenio nº 542/2019 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA), fica marcada para 
as 14h00min do dia 30/01/2023. A retomada da sessão tem o propósito de fazer a fase de lances 
verbais e prosseguir nos demais atos do certame licitatório. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@
gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2023. OBJETO: Contratação empresa para 

fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, para atender as necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso 
II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Secretário e Gestor, em 24/01/2023.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 392.282,54.

Esperança - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOPES 
E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 392.282,54.

Esperança - PB, 26 de Janeiro de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: Contratação 
de empresa para prestação de serviços Técnicos Especializados de terapias de psicomotricidade 
para atendimentos de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) deste município por 12 
(doze) meses; ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 - 
R$ 194.400,00.

Esperança - PB, 26 de janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços Técnicos Especializados de terapias de psicomotricidade 
para atendimentos de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) deste municipio por 12 
(doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEONARDO 
CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 - R$ 194.400,00.

Esperança - PB, 26 de Janeiro de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023
Aos 24 dias do mês de Janeiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - 
Centro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; 
Decreto Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2023 que objetiva o registro de preços para: For-
necimento de material gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal 
para atender diversas Secretarias deste município de Esperança/PB; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS
CNPJ: 19.367.885/0001-90
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Banner 0,60x0,90cm em Lona 
frontlinght 380 Micras com im-
pressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico e acabamento com 
madeira, cordão e ponteiras.

UND 50 53,50 2.675,00

2

Banner 0,80x1m em Lona fron-
tlinght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira, 
cordão e ponteiras.

UND 50 79,50 3.975,00

3

Banner 1x1,2m em Lona frontlin-
ght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira, 
cordão e ponteiras.

UND 50 95,50 4.775,00

4

Banner 1mx1,5m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira, 
cordão e ponteiras.

UND 50 149,50 7.475,00

5

Banner 1x1,8m em Lona frontlin-
ght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira, 
cordão e ponteiras.

UND 50 179,00 8.950,00

6

Banner 1,2x1,8m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira, 
cordão e ponteiras.

UND 50 215,00 10.750,00

7

Faixa 0,80x3m em Lona frontlin-
ght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira e pon-
teiras, colocada em local especí-
fico e indicado pelo contratante.

UND 30 239,00 7.170,00

8

Faixa 0,80x4m em Lona frontlin-
ght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira e pon-
teiras, colocada em local especí-
fico e indicado pelo contratante.

UND 30 319,00 9.570,00

9

Faixa 0,80x5m em Lona frontlin-
ght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira e pon-
teiras, colocada em local especí-
fico e indicado pelo contratante.

UND 30 399,50 11.985,00

10

Faixa 1x4m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta 
de baixo impacto ecológico e aca-
bamento com madeira e pontei-
ras, colocada em local específico 
e indicado pelo contratante.

UND 30 399,50 11.985,00

11

Faixa 1x5m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta 
de baixo impacto ecológico e aca-
bamento com madeira e pontei-
ras, colocada em local específico 
e indicado pelo contratante.

UND 30 499,00 14.970,00

12

Faixa 1x6m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta 
de baixo impacto ecológico e aca-
bamento com madeira e pontei-
ras, colocada em local específico 
e indicado pelo contratante.

UND 30 599,00 17.970,00

13

Lona frontlinght 440 Micras com 
impressão digital em alta defi-
nição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico e acabamento 
com madeira e ponteiras, coloca-
da em local específico e indicado 
pelo contratante.

M² 500 99,80 49.900,00

14

BackDrop 2,5x4m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira e pon-
teiras, colocada em local especí-
fico e indicado pelo contratante.

UND 10 723,00 7.230,00

15

Adesivo vinílico cast espessura 
line 110 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, para veículos.

UND 40 918,00 36.720,00

16

Adesivo 0,20x0,20cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 2000 3,98 7.960,00

17

Adesivo 0,20x0,35cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 2000 5,95 11.900,00

18

Adesivo 0,30x0,50cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 1000 14,95 14.950,00

19

Adesivo vinílico cast espessura 
line 90 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

M² 500 99,60 49.800,00

20

Adesivo tipo praguinha de 7cm 
diâmetro, alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico.

UND 10000 0,56 5.600,00

21

Adesivo circular 15cm diâmetro, 
alto desempenho com cura ati-
vada por temperatura, com im-
pressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

UND 3000 1,96 5.880,00

22

Adesivo micro perfurado de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 100 135,00 13.500,00

23

Placa de identificação feita em 
armação de ferro galvanizado 
com lona frontlinght 380 Micras 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico

M² 120 208,00 24.960,00

24

Cavalete de identificação feito em 
armação de ferro galvanizado, 
revestido com zinco, adesivados 
com adesivo vinílico cast espes-
sura line 90 de alto desempenho 
com cura ativada por temperatu-
ra, com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

M² 30 318,00 9.540,00

25

Totem de identificação, 1,2x2m 
em ferro galvanizado, revestido 
em zinco revestido com Adesivo 
vinílico cast espessura 0,80 
de alto desempenho com cura 
ativada por temperatura, com im-
pressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

UND 12 1.235,00 14.820,00

26

Caixa de sugestão para recep-
ções confeccionadas em acríli-
cos, revestido com Adesivo viní-
lico cast espessura 0,80 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico.

UND 20 238,00 4.760,00

27

Placas de identificação de salas 
0,10x0,30cm em PVC revestido 
com Adesivo vinílico cast espes-
sura 0,80 de alto desempenho 
com cura ativada por temperatu-
ra, com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico.

UND 300 24,80 7.440,00

28

Placas de identificação de se-
tores 0,25x0,40cm em PVC 
revestido com Adesivo vinílico 
cast espessura 0,80 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico.

UND 100 39,50 3.950,00

29

Painel em PS, revestido com 
Adesivo vinílico cast espessura 
0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico.

M² 50 209,00 10.450,00

30

Painel em PVC, revestido com 
Adesivo vinílico cast espessura 
0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico.

M² 50 209,00 10.450,00

31 Impressão plotagens de projetos 
Arquitetônicos e de Engenharia. M² 200 59,60 11.920,00

32 Películas Fumê para vidros inter-
nos e externos. M² 300 119,60 35.880,00

33 Artigos de madeira laminada, 
recortes em MDF a laser M² 200 149,60 29.920,00

34
Confecção de medalhas em acrí-
lico cristal de 4mm com recorte 
laser e adesivado.

UND 300 15,80 4.740,00

35
Confecção de troféus em acrílico 
cristal de 4mm com recorte laser 
e adesivado.

UND 50 238,00 11.900,00

36 FLYBANNERS com estrutura em 
alumínio e base em pvc UND 30 356,00 10.680,00

37 Artigos e recortes em Acrílico 
a laser M² 150 318,00 47.700,00

38 Confecção de crachás em PVC 
com impressão em alta definição. UND 150 24,80 3.720,00

39 Confecção de crachás em Acrílico 
com impressão em alta definição. UND 150 24,80 3.720,00

40

Placas de inauguração em Acrí-
lico com recorte eletrônico, com 
impressão digital em alta defi-
nição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

UND 20 418,00 8.360,00
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41

Placas informativas externas, 
locais específicos, e avisos, em 
PVC com recorte eletrônico, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

UND 30 388,00 11.640,00

42

Painel 1x2m em PS ou similar, 
revestido com Adesivo vinílico 
cast espessura 0,80 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 60 208,00 12.480,00

43

Painel 1,2x2,5m em PVC ou 
similar, revestido com Adesivo vi-
nílico cast espessura 0,80 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 60 208,00 12.480,00

44

Painel/cobertura em Policarbo-
nato ou similar, revestido com 
Adesivo vinílico cast espessura 
0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

M² 100 238,80 23.880,00

45

Placas em ACRÍLICO/PS/PVC 
ou similar, suspensa com fios 
de náilon, para sinalização ver-
tical de setores, colocada em 
local específico indicado pelo 
contratante.

M² 100 210,00 21.000,00

TOTAL 652.080,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2023, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00001/2023, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através 
de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2023 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- MARCELO ARAUJO DOS SANTOS.
CNPJ: 19.367.885/0001-90.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.
Valor: R$ 652.080,00.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 24 de Janeiro de 2023

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2023
Aos 25 dias do mês de Janeiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Cen-
tro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00002/2023 que objetiva o registro de preços para: 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 Socorro mecânico; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 28.695.805/0001-16
1 - LOTE 1 - GRUPO ÚNICO � MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNITÁRIO P. TOTAL

1

Fornecimento de peças e de 
acessórios genuínos (forneci-
dos pela rede de concessio-
nárias da montadora de cada 
veículo) para MÁQUINAS 
PESADAS E TRATORES 
AGRÍCOLAS

– 1 1.491.785,05 1.491.785,05

2

Serviço mecânico geral em 
máquinas pesadas, tipo: tra-
tores de pneus, moto nivela-
dora, enchedeira, retroesca-
vadeira, etc.

Hora 1200 132,48 158.976,00

3 Serviço especializado em 
elétrica Hora 600 107,64 64.584,00

4 Serviço especializado em 
lanternagem e pintura Hora 120 80,05 9.606,00

5 Serviço especializado em 
capotaria Hora 120 80,05 9.606,00

6 Serviço especializado em 
reboques de máquinas Km 600 10,76 6.456,00

7 Serviço especializado em ar 
condicionado Hora 60 71,77 4.306,20

8 Serviço especializado em 
fibra Hora 40 135,24 5.409,60

9 Serviço especializado em 
bomba e bicos injetores Hora 120 151,80 18.216,00

10 Serviço especializado em 
socorro mecânico Hora 40 160,08 6.403,20

11 Serviço especializado em 
borracharia Hora 50 88,33 4.416,50

12 Serviço especializado em 
diagnóstico computadorizado Hora 50 524,40 26.220,00

13 Serviço especializado em 
retifica de motor Hora 200 151,79 30.358,00

14 Serviço especializado em 
torneiro mecânico Hora 60 193,20 11.592,00

15 Serviço especializado em 
solda em geral Hora 60 68,99 4.139,40

Desconto aplicato no valor unitário de cada item: 10%  
Ajuste decorrente de arredondamento: R$ 0,01 Total do Lote: 1.852.073,95

 
Ajuste decorrente de arredondamento: R$ 0,01 Total: R$ 1.852.073,95

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2023, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00002/2023, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativo do lote do instrumento convocatório e 
registrado na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem 

de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do lote registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2023 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
CNPJ: 28.695.805/0001-16.
lote(s): 1.
Valor: R$ 1.852.073,96.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 25 de janeiro de 2023

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

3º (TERCEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00324/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  - CNPJ 02.349.757/0001-10
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 

DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, cuja vigência fica es-

tendida até o dia 30/04/2023.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00003/2021.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 31/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

8º (OITAVO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00181/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 01.084.111/0001-96
Objeto contratual: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 

COBERTAS COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 09 (nove) meses, cuja vigência fica estendida até 

o dia 27/09/2023.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00003/2019.
Recursos: DIVERSOS
Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 26/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 0350/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 15.034.271/0001-35
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RE-

FORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES TANTO DA ZONA URBANA QUANTO 
RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Objeto do aditivo: Acréscimo de novos serviços.
Valor do aditivo: R$ 5.411,80
Valor inicial atualizado do Contrato: R$ 396.376,06
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00010/2022.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 16/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 0350/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 15.034.271/0001-35
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RE-

FORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES TANTO DA ZONA URBANA QUANTO 
RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Objeto do aditivo: Acréscimo de quantitativo.
Valor do aditivo: R$ 8.139,62
Valor inicial atualizado do Contrato: R$ 404.515,68
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00010/2022.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 16/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
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 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: José Mariano Barbosa, 
SN - Centro - Gado Bravo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 26 de Janeiro de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 04/2022 do Pregão Eletrônico SRP 

nº 01/2021 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA- FUNJOPE, conforme extrato da Ata 
de Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no 
Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais 
aplicáveis, para REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOS, 
TENDAS, DICIPLINADORES, BARRICADAS, TABLADOS, PAVILHÃO, CAMARIM, PISOS, BOX 
STRUSS, ARQUIBANCADAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA E 
APOIO LOGÍSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO 
PESSOA – FUNJOPE. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 01/2023 PMG.RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente.  Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo VIGÊNCIA:  De-
zembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: JSL LOCAÇÕES  
E MONTAGENS EIRELI CT Nº 16/2023 –13.01.2023 –. - R$ 383.182,50 (Trezentos e oitenta e três 
mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

TERMO DE ADESÃO 01.2023
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 04/2022 do Pregão Eletrônico SRP 
nº 01/2021 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA- FUNJOPE, conforme extrato da Ata 
de Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no 
Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais 
aplicáveis, para REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOS, 
TENDAS, DICIPLINADORES, BARRICADAS, TABLADOS, PAVILHÃO, CAMARIM, PISOS, BOX 
STRUSS, ARQUIBANCADAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA E 
APOIO LOGÍSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO 
PESSOA – FUNJOPE. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 01/2023 PMG. FUNDAMENTO 
LEGAL: Termo de Adesão 01/2023 PMG, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de 
aceitação da empresa JSL LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI, tudo em conformidade ao que 
preceitua o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do 
Processo em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão 
Presencial, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações poste-
riores e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa JSL 
LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI- , inscrita no CNPJ sob o nº , 06.198.597/0001-07 no valor de 
R$ R$ 383.182,50 ( Trezentos e oitenta e três mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

Guarabira/PB, 12 de janeiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2023
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 IN00006/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCATICIA ESPECIALIZADA EM AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA 
JURÍDICA PARA ACOMPNHAMENTO E PROVIDÊNCIAS JURIDÍCAS EM PROCESSOS JUDICIAIS 
ELETRÔNICOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS, INCLUSIVE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS, EXETO TCE/PB E RECUPERAÇÃO DE 
TRIBUTOS, JUNTOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 72.000,00.

Ibiara - PB, 26 de Janeiro de 2023
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
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: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percentual de desconto dos veículos 
pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referência; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 186.800,00; PHILIPPE 
TAVARES DA SILVA - R$ 64.500,00.

Itapororoca - PB, 26 de Janeiro de 2023
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percentual de desconto dos veículos 
pertencentes a esta edilidade, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, 
RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 39.150,00; JAILSON DA SILVA FERREIRA 05315684407 - R$ 
39.375,00; MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 542.848,00.

Itapororoca - PB, 26 de Janeiro de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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 10018/2023 - 20.01.23 - STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 
- R$ 640.156,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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 10018/2023 - 20.01.23 - STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 
- R$ 640.156,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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 10018/2023 - 20.01.23 - STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 
- R$ 640.156,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE 
PNEUS, PARA CORTE DE TERRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PAULO CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 350.000,00.

Juazeirinho - PB, 12 de Janeiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 12701/2022
AOS 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Praça Presi-
dente João Pessoa - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00035/2022 que objetiva o registro de preços 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRA; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 08.996.886/0001-87 - PAULO CESAR TAVARES 
CONSERVA - CNPJ: 26.754.111/0001-87 - Item(s): 1 - Valor: R$ 350.000,00

Juazeirinho - PB, 12 de Janeiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00035/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.050 – SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS – 02.005.20.606.0003.2023 
– CORTE DE TERRAS – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 12701/2022 - 12.01.23 - PAULO CESAR TAVARES 
CONSERVA - R$ 350.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2023, para o dia 09 

de Fevereiro de 2023 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Balduino 
Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 26 de Janeiro de 2023
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de medicamentos destinados 
de forma gratuita a demanda da farmácia básica do Município de Juru PB. Abertura da sessão 
pública: 08:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 08:15 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Janeiro de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de medicamentos psicotrópicos 
de uso controlado destinados ao fundo municipal de saúde do Município de Juru PB. Conforme 
termo de referência anexo I do edital. Exercício Financeiro de 2023. Abertura da sessão pública: 
13:30 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 13:35 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 27 de Janeiro de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de medicamentos e injetáveis 
destinados a demanda do hospital do Município de Juru PB. Conforme termo de referência 
anexo I do edital. Exercício Financeiro de 2023. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 
08 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 15:40 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 Complemen-
tar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 27 de Janeiro de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições le-

gais, Resolve: Homologar, o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 009/2022, 
que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
construção de uma Creche (Tipo “A”) compacidade para 100 (cem) crianças, em tempo inte-
gral, conforme Convenio (SEECT-PB) Nº 443/2021; E com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es). Vejamos 
a seguir: Homologo em 1º lugar: Torres Construção e Consultoria em Engenharia-EPP, CNPJ: 
29.050.310/0001-00, com o valor total de R$ 930.542,74 (novecentos e trinta mil, quinhen-
tos e quarenta e dois reais, setenta e quatro centavos); Homologo em 2º lugar: Livramento 
Construções, Serviços e Projetos-EPP. CNPJ: 09.326.532/0001-98, com o valor total de R$ 
942.317,10 (novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e dez centavos); 
Homologo em 3º lugar: Gamarra Construtora e Locadora-EPP. CNPJ: 26.420.889/0001-50, com 
o valor total de R$ 965.267,20 (novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete 
reais e vinte centavos); Homologo em 4º lugar: Formiga e Freitas Construções e Serviços-ME. 
CNPJ: 45.080.030/0001-93, com o valor total de R$ 982.749,24 (novecentos e oitenta e dois 
mil, setecentos e quarenta e nove reais, vinte e quatro centavos); Homologo em 5º lugar: 
Construtora Apodi-ME, CNPJ: 17.620.703/0001-15, com o valor total de R$ 1.016.696,33 (Um 
milhão, dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais, trinta e três centavos); Homologo em 
6º lugar: A Casa Construções e Serviços Eireli-ME. CNPJ: 20.256.412/0001-02, com o valor 
total de R$ 1.079.261,98 (Um milhão, setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais, 
noventa e oito centavos); Homologo em 7º lugar: Mendonça e Silva Construções e Locações-
-ME, CNPJ: 31.094.999/0001-09, com o valor total de R$ 1.083.284,15 (Um milhão, oitenta 
e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos); Homologo em 8º lugar: F. 
Costa Construções, Serviços e Locações-ME. CNPJ: 37.325.870/0001-40, com o valor total 
de R$ 1.095.035,43 (Um milhão, noventa e cinco mil, trinta e cinco reais, quarenta e três 
centavos); Homologo em 9º lugar: Covale Construções do Vale-ME, CNPJ: 11.170.603/0001-
38, com o valor total de R$ 1.107.126,71 (Um milhão, cento e sete mil, cento e vinte e seis 
reais, setenta e um centavos); Homologo em 10º lugar: Ramulfo Tomaz da Silva-ME. CNPJ: 
04.672.369/0001-00, com o valor total de R$ 1.116.150,35 (Um milhão, cento e dezesseis mil, 
cento e cinquenta reais, trinta e cinco centavos); Homologo em 11º lugar: Somos Construções-
-EPP. CNPJ: 35.042.630/0001-03, com o valor total de R$ 1.118.706,50 (Um milhão, cento 
e dezoito mil, setecentos e seis reais e cinquenta centavos); Homologo em 12º lugar: RDA 
Construções e Empreendimentos-ME. CNPJ: 21.120.333/0001-24, com o valor total de R$ 
1.153.538,88 (Um milhão, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais, oitenta 
e oito centavos). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 24 de janeiro de 2023.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
objetivando o fornecimento parcelado de material de construção, para atender as necessidades 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GOIAS LED 
MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 67.734,55; J F MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 206.902,20; RAFAEL S. DA R. FILHO – ME - R$ 591.664,70.

Natuba - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
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: Aquisição de equipamentos de coleta biométrica destinados ao atendimento das 
necessidades do Departamento de Identificação deste Município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS - R$ 17.500,00.

Natuba - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos de coleta biométrica destinados ao atendimento das 
necessidades do Departamento de Identificação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
02.010 Secretaria do Governo Municipal 04 122 2001 2003 Manutenção das Atividades da 
Secretaria do Governo Municipal 02.020 Secretaria de Administração04 122 2001 2005 Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Administração 4490.52.99 – Equipamentos e Material 
Permanente 3390.30 99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00003/2023 - 
26.01.23 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
E SISTEMAS - R$ 17.500,00.

OBJETO: Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de material de 
construção, para atender as necessidades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.050 – Se-
cretaria da Educação 12 361 1002 2012 – Manutenção do FUNDEB – 40% OUTROS 12 361 1002 
2018 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE 3390.30 99 – Material de Consumo 
02.060 – Secretaria de Saúde 10 301 2001 2031 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde 3390.30 99 – Material de Consumo 02.070 – Fundo Municipal de Saúde 10 301 1001 
2032 – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – 
Recursos Próprios 10 301 1001 2033 – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde da Atenção Primária 10 302 1001 2034 – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde da Atenção Especializada – Recursos Próprios 10 302 1001 2035 – Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 3390.30 
99 – Material de Consumo 02.080 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 08 244 
1004 2046 – Manutenção de Benefícios Eventuais 3390.32 99 – Material de Distribuição Gratuita 
02.100 – Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 15 452 2001 2058 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 3390.30 99 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00004/2023 - 26.01.23 - GOIAS LED MATERIAIS ELE-
TRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 67.734,55; CT Nº 00005/2023 - 26.01.23 - J F MATERIAL 
DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 206.902,20; CT Nº 00006/2023 - 26.01.23 - RAFAEL S. DA R. 
FILHO - ME - R$ 591.664,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
O PREGOEIRO oficial da Prefeitura Municipal de Passagem/PB, torna público que realizará no 

sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 cujo 
OBJETO é a aquisição de diversos medicamentos, compreendendo: farmácia básica, hiperdia, con-
trolados e antibióticos para atender este município, até o final do exercício de 2023, que obedecerá 
às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de 
setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas 
alterações posteriores.  O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 09:00hs 
(Horário de Brasília) do dia 10/02/2023. Esclarecimentos no horário das 08h:00 às 11h:30 de segunda 
a sexta feira.

Passagem-PB, 25 de janeiro de 2023.
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00034/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0034/2022, cujo objeto 
é Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Tem como vencedoras: TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76 com o valor global de R$ 1.860.500,00 
(um milhão oitocentos e sessenta mil e quinhentos reais). Republicado por incorreção.

Pedra Branca-PB, 11 de janeiro de 2023
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0007/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA VOL-

TADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresa CLÁUDIA LEITÃO MARTINS - ME – CNPJ nº 12.557.115/0001-60, 
com o valor global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 05 de janeiro de 2023.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0007/2023

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0007/2023, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB, 
A empresa CLÁUDIA LEITÃO MARTINS - ME  – CNPJ nº 12.557.115/0001-60, com o valor global 
de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

Pedra Branca - PB, em 05 de janeiro de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal de Pedra Branca-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 0007/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - CLÁUDIA LEITÃO MARTINS - ME – CNPJ nº 12.557.115/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA VOLTADA 

PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB.

Valor global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2023.

Pedra Branca - PB, em 06 de janeiro de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 006/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, NO MUNICÍPIO 
DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que a 
reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 006/2022 ocorrerá no dia 
31/01/2023 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off .

Pedro Régis/PB, 26 de Janeiro de 2023.
Willame Avelino Dantas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 0034/2022: aquisição de materiais de limpeza de uso pessoal e doméstico 

parar atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2023.

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca o licitante KANIA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 41.836.567/0001-80, 2º colocado no item nº 38 vencido pelo 
licitante 1º colocado, FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 
39.500.536/0001-01, que NÃO assinou o termo de contrato após o prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2) e dos 05 (cinco) dias da convocação 
mediante disponibilização de correio eletrônico para que o licitante 1º colocado solicitasse o termo 
de contrato (14.2.1). Para fim de solicitação para assinatura de termo contratual pelo licitante 2ª 
colocado, disponibilizamos o endereço eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 
(cinco) dias a contar da data desta convocação para a sua assinatura. Ratificamos, ainda segundo 
o Edital, que na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, 
portanto, o licitante classificado em 3ª colocação.

Piancó-PB, 26 de janeiro de 2023
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 0031/2022: aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2023.

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca o licitante DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 
08.778.201/0001-26, 2º colocado no item nº 20 vencido pelo licitante 1º colocado, DMC DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ Nº 16.970.999/0001-31, que NÃO 
assinou o termo de contrato após o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação 
pela homologação (item 14.2) e dos 05 (cinco) dias da convocação mediante disponibilização de 
correio eletrônico para que o licitante 1º colocado solicitasse o termo de contrato (14.2.1). Para 
fim de solicitação para assinatura de termo contratual pelo licitante 2ª colocado, disponibilizamos 
o endereço eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data 
desta convocação para a sua assinatura. Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de 
o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o licitante classifi-
cado em 3ª colocação.

Piancó-PB, 26 de janeiro de 2023
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO  
Pregão Eletrônico nº 0031/2022: aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2023.

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca o licitante ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, 2º colocado no item nº 80 vencido 
pelo licitante 1º colocado, DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 
LTDA, CNPJ Nº 16.970.999/0001-31, que NÃO assinou o termo de contrato após o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação pela homologação (item 14.2) 
e dos 05 (cinco) dias da convocação mediante disponibilização de correio eletrônico para 
que o licitante 1º colocado solicitasse o termo de contrato (14.2.1). Para fim de solicitação 
para assinatura de termo contratual pelo licitante 2ª colocado, disponibilizamos o endereço 
eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta 
convocação para a sua assinatura. Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de 
o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação 
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o 
licitante classificado em 3ª colocação.

Piancó-PB, 26 de janeiro de 2023
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca o licitante PANORAMA COMERCIO DE PRO-

DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ Nº 01.722.296/0001-17, 2º colocado no 
item nº 338 vencido pelo licitante 1º colocado, VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, CNPJ Nº 10.447.355/0001-87, que NÃO assinou o termo de contrato após 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de sua convocação pela homologação (item 
14.2) e dos 05 (cinco) dias da convocação mediante disponibilização de correio eletrônico para 
que o licitante 1º colocado solicitasse o termo de contrato (14.2.1). Para fim de solicitação 
para assinatura de termo contratual pelo licitante 2ª colocado, disponibilizamos o endereço 
eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta 
convocação para a sua assinatura. Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de 
o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação 
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o 
licitante classificado em 3ª colocação.

Piancó-PB, 26 de janeiro de 2023
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: JEANE DULCE DE SOUZA SILVA – ME, CNPJ 29.410.698/0001-03  
Objeto: aquisição de hortifrutigranjeiros parar atender as necessidades de diversas Secretarias 

do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2023.
Valor global: 479.817,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e 

oitenta e quatro centavos),
Piancó-PB, 26 de Janeiro de 2023

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a interpo-

sição de recurso administrativo por parte da empresa AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES 
LTDA – CNPJ Nº 45.078.186/0001-30, contra a decisão de julgamento de proposta de preços. Os 
demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos termos da 
lei 8.666/93. 

Piancó -PB, 26 de janeiro de 2023.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a interpo-

sição de recurso administrativo por parte da empresa AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES 
LTDA – CNPJ Nº 45.078.186/0001-30, contra a decisão de julgamento de proposta de preços. Os 
demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos termos da 
lei 8.666/93. 

Piancó -PB, 26 de janeiro de 2023.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023
Objeto: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de 

maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Tipo: Maior 
Desconto. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 27/01/2023 no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 08/02/2023 às 08h01min (horário de Brasília) no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa 
Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 26 de janeiro de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

CâMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de WANDERLY PINTO E CARLOS 
CÍCERO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 26.811.821/0001-00, localizada Rua Irineu Rodrigues 
da Silva, nº 147, sala 1 – centro – Itaporanga – PB,  Serviços de assessoria e consultoria jurídico-
-Administrativa e Constitucional para Câmara municipal de Pedra Branca – PB, com valor de R$ 2.700 
(dois mil e setecentos reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o presente 
contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) e valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação.
Pedra Branca -  PB, em  09 de Janeiro de 2023.

Edmilson Félix Oliveira
Presidente da Câmara

CâMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa WANDERLY PINTO E CARLOS 
CÍCERO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 26.811.821/0001-00, localizada Rua Irineu Rodri-
gues da Silva, nº 147, sala 1 – centro – Itaporanga – PB, com valor de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) e valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). mensais a título de 
honorários advocatícios, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses 
para Serviços de assessoria e consultoria jurídico-Administrativa e Constitucional para Câmara 
municipal de Pedra Branca – PB 

Pedra Branca-  PB, em  09 de Janeiro de 2023
Edmilson Félix Oliveira
Presidente da Câmara

CâMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0001/2021. 
CONTRATANTE:  Camara Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  WANDERLY PINTO E CARLOS CÍCERO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 

26.811.821/0001-00
OBJETO: Serviços de assessoria e consultoria jurídico-Administrativa e Constitucional para 

Câmara municipal de Pedra Branca – PB 
VALOR MENSAL R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Pedra Branca-  PB, em  09 de Janeiro de 2023
Edmilson Félix Oliveira
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: REFORMA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA PROFESSORA SOCORRO DE FÁTIMA 
CAVALCANTE VIANA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JUDAS NO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00249/2022 - 
Ltcruz Engenharia e Construcoes Ltda - CNPJ: 32.373.012/0001-58 - 1º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 60 dias. ASSINATURA: 29.12.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento 
parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota das diversas secretarias 
municipais de Riachão do Bacamarte; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RIACHAO LTDA - R$ 869.250,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 25 de Janeiro de 2023
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento parcelada de 
combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota das diversas secretarias municipais 
de Riachão do Bacamarte; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA - R$ 869.250,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 25 de Janeiro de 2023
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento 
parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota do Fundo Municipal 
de Saúde de Riachão do Bacamarte; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RIACHAO LTDA - R$ 494.050,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 25 de Janeiro de 2023
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Fornecimento parcelada 
de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde 
de Riachão do Bacamarte; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA - R$ 494.050,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 25 de Janeiro de 2023
VALDIRENE BRBOSA DE LIMA

Secretaria de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Registro de 
Preços para Aquisição de veículo ambulância tipo furgoneta, para simples remoção, destinado a 
atender a demandas do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte; ADJUDICO o seu 
objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 246.000,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 26 de Janeiro de 2023
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Registro de Preços 
para Aquisição de veículo ambulância tipo furgoneta, para simples remoção, destinado a atender a 
demandas do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 246.000,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 26 de Janeiro de 2023
VALDIRENE BRBOSA DE LIMA 

Secretaria de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00003/2023
Aos 26 dias do mês de Janeiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 

Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraíba, localizada na R Senador 
Cabral - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Eletrônico nº 00003/2023 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços 
para Aquisição de veículo ambulância tipo furgoneta, para simples remoção, destinado a atender 
a demandas do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE - CNPJ nº 11.565.067/0001-90.

VENCEDOR: FIORI VEICOLO S.A
CNPJ: 35.715.234/0008-76
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Veículo tipo furgoneta c/ carro-
ceria em aço ou monobloco e 
original de fábrica, 0 km, Air–Bag 
p/ os ocupantes da cabine, Freio 
c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo 
do ano da contratação ou do ano 
posterior, adaptado p/ ambulân-
cia de SIMPLES REMOÇÃO. 

FIAT UND 2 123.000,00 246.000,00

TOTAL 246.000,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Riachão do 

Bacamarte firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos 
estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso 
ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2023, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00003/2023, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativo do item do instrumento convocatório e 
registrado na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.
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As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 

que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

 CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00003/2023 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- FIORI VEICOLO S.A.
35.715.234/0008-76
Valor: R$ 246.000,00 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Ingá.
Riachão do Bacamarte - PB, 26 de Janeiro de 2023

VALDIRENE BRBOSA DE LIMA
Secretaria de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de veículo ambulância tipo furgoneta, para simples 
remoção, destinado a atender a demandas do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2023. DOTAÇÃO: 20.071 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE � FMS – 10 301 1011 1019 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS 
PARA A SAÚDE – 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 10 301 2002 
2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE � FMS – 4490.52 
99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte e: CT 
Nº 00015/2023 - 26.01.23 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 123.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos 
da frota do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachão do Bacamarte: 
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS – 10 301 2002 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS – 10 301 3002 2071 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE – 10 305 3002 2072 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE – 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 25/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte 
e: CT Nº 00011/2023 - 25.01.23 - POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA - R$ 494.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da 
frota das diversas secretarias municipais de Riachão do Bacamarte. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachao do Bacamarte: 
20.02 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 2002 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO – 20.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 
122 2002 2004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO – 20.04 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 2002 2005 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 20.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 
3001 2035 – MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � OUTRAS – 1.541.0000 
Transferências do FUNDEB – Complementação da União � VAAF – 12 361 3001 2055 – MUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � QSE – 12 361 3001 2056 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 2002 2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 365 1004 2157 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL – COMPLEMENTO VAAT – 20.06 SECRETARIA DE OBRAS – 15 451 2002 
2171 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras – 20.08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
– FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL � FMAS – 08 244 2002 2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL � FMAS – 08 244 3006 2068 – MANUTENÇÃO 
DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL–CREAS – 08 244 3005 
2076 – GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS – IGD–SUAS – 20.09 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04 122 2002 2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECETARIA DE INFRAESTRUTURA – 20.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO 
E MEIO AMBIENTE – 20 122 2002 2024 – MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE – 20.11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPOR-
TE E LAZER – 27 812 2010 2011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR 
NO MUNICÍPIO – 13 392 2002 2169 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER – 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 25/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 
00013/2023 - 25.01.23 - POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA - R$ 869.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Água mineral diver-
sas, mediante entrega diária conforme solicitação períodica destinadas a esta Prefeitura. 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 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Rio Tinto - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, frangos 
e frios diversos, para melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio Tinto–PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Rio Tinto - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 00171/2022 DE 28.06.2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 00171/2022 DE 28.06.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB
CONTRATADO: PR CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa especializada em construção civil, para execu-

ção dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem das Ruas: Carreira e Jaqueira 
na Vila Regina, localizadas na Zona Urbana do município de Rio Tinto-PB, conforme contrato de re-
passe n° 1075429-51/2021, 1075433-32/2021,1075434-58/2021, e 1075435-85/2021 - MDR/CAIXA.

FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022
DOS TERMOS DA RESCISÃO:
Com base na cláusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido de 

forma AMIGÁVEL entre a contratante e a empresa contratada, tudo de acordo nos casos previstos 
no Artigo 79, inciso II, com supedâneo do parecer emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefei-
tura, será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio Tinto - PB, 26 de junho de 2022.
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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 SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA CAVALHEIROS DO FORRO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 
2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA - R$ 80.000,00.

São João do Tigre - PB, 20 de Janeiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2023
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 IN00008/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
DOUTORZIN E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: 47.144.774 DANILO MANDU DE OLIVEIRA - R$ 17.000,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA DANI AGUIAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - R$ 20.000,00.

São João do Tigre - PB, 20 de Janeiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2023
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 IN00004/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA RAMON SHINEIDER PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA - R$ 25.000,00.

São João do Tigre - PB, 20 de Janeiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023
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 IN00007/2023, 
que objetiva: ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E 
HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS – FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E, SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
COM FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOM-
PANHAMENTOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E ÓRGÃOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO FEDERAL; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA’ - R$ 24.000,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
DOUTORZIN E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00008/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 08.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046º – OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS 
E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 25/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01001/2023 - 25.01.23 - 47.144.774 DANILO MANDU 
DE OLIVEIRA - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E 
HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS – FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E, SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCA-
ÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, 
ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ÓRGÃOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 
2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 05.000 SECRETARIA DE 
INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRU-
TURA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre e: CT Nº 00901/2023 - 25.01.23 - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA RAMON SHINEIDER PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 08.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046º – OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS 
E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 20/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 00004/2023 - 20.01.23 - VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E 
EVENTOS LTDA - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
A BANDA DANI AGUIAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 08.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046º – OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS 
E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 20/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00003/2023 - 20.01.23 - MARIA GILVANIA PEREIRA 
CLEMENTE - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
A BANDA CAVALHEIROS DO FORRO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CAR-
NAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046º – OBJETIVO: EVENTOS 
CULTURAIS E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 20/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 00201/2023 - 20.01.23 - MUSICAL CAVALEIROS 
DO FORRO LTDA - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
A Pregoeira do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico 

nº 00002/2023 para Contratação de empresa para o fornecimento parceladamente de material de 
limpeza, destinados às diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do 
município de São José do Bonfim/PB, para o exercício de 2023. Licitante declarado vencedor e 
respectivo valor total da contratação: - CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMER-
CADO E CONVENIENCIA LTDA, CNPJ Nº 47.799.121/0001-09, VALOR: R$ 60.353,50; - DARLU 
Indústria Têxtil Ltda, CNPJ Nº 40.223.106/0001-79, VALOR: R$ 5.785,00; - Fernanda de Oliveira 
Monteiro, CNPJ Nº 08.966.895/0001-25, VALOR: R$ 34.521,00; -HC COMERCIO DE PAPELARIA 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR: R$ 42.335,00; -IN OUT INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.001.234/0001-77, VALOR: R$ 960,00; - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ Nº 08.158.664/0001-
95, VALOR: R$ 44.266,00; -Magazine Meneghel Ltda, CNPJ Nº  01.942.594/0001-12, VALOR: 
R$ 16.470,00; - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ Nº 20.008.831/0001-17, 
VALOR: R$ 13.835,00

VALOR GLOBAL: R$ 218.525,50
São José do Bonfim - PB, 26 de Janeiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parceladamente de material de limpeza, 

destinados às diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do município 
de São José do Bonfim/PB, para o exercício de 2023. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2023, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a - CHEERS EMPORIO CO-
MERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA LTDA, CNPJ Nº 47.799.121/0001-09, 
VALOR: R$ 60.353,50; - DARLU Indústria Têxtil Ltda, CNPJ Nº 40.223.106/0001-79, VALOR: R$ 
5.785,00; - Fernanda de Oliveira Monteiro, CNPJ Nº 08.966.895/0001-25, VALOR: R$ 34.521,00; 
-HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR: R$ 
42.335,00; -IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.001.234/0001-77, 
VALOR: R$ 960,00; - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA, CNPJ Nº 08.158.664/0001-95, VALOR: R$ 44.266,00; -Magazine Meneghel Ltda, CNPJ Nº  
01.942.594/0001-12, VALOR: R$ 16.470,00; - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, 
CNPJ Nº 20.008.831/0001-17, VALOR: R$ 13.835,00

VALOR GLOBAL: R$ 218.525,50
São José do Bonfim - PB, 26 de Janeiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
O Pregoeiro Oficial do Município de São José do Bonfim/PB, no uso de suas atribuições informa 

aos interessados o Julgamento da Impugnação do Edital do Pregão Eletrônico Nº 00005/2023, que 
tem como objeto Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com motorista para a Secretaria 
de Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento a Lei Municipal 655/2021, 
sendo o pedido de Impugnação das respectivas empresas INDEFERIDO:  TERRA DOURADA LO-
CACOES LTDA inscrição no CNPJ/MF sob nº 08.874.590/0001-93. E nos termos do julgamento da 
impugnação, mantendo a data de realização do certame assim como todos os itens do edital. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, s/n° - Bairro Centro, na cidade de São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim - PB, 24 de janeiro de 2023.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 90101/2023

OBJETO: Aquisição de argamassa (cimento) utilizado em obras e serviços de engenharia, desti-
nado as diversas secretarias do Município de São José de Espinharas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.090 SECRETARIA 
DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS; FONTE: 1500.0000 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGENCIA: até 31/12/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de 
Espinharas e: CENTRAL ATACADO LTDA, CNPJ nº 46.556.275/0001-07 - Valor R$ 148.320,00. 

São José de Espinharas/PB, 24 de janeiro de 2023. 
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
do ramo da construção civil, para executar os serviços de Reforma do prédio da Creche Professora 
Neuza Cavalcante da Costa, localizada na sede do município de Serra da Raiz–PB. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Serra da Raiz - PB, 26 de Janeiro de 2023.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO

DE CONTRATO
Nº do Contrato: 00073/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: R. 

DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Processo Licitatório: Tomada de Preços 
nº 00005/2022. Valor Original do Contrato: R$ 158.784,42. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: 
prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses. Data da Assinatura do Aditivo: 26/01/2023.

Luiz Gonzaga Bezerra Duarte
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLâNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração Municipal – 
Solânea/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-
-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Solânea - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLâNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço item, para: Aquisição de pneus, 
câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes e/ou locados ao Município de Solânea/
PB, acompanhado de montagem, balanceamento e alinhamento. Abertura da sessão pública: 13:30 
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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Solânea - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLâNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro  de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de refeições, 
quentinhas e lanches para as diversas Secretarias deste Município, exercício 2023. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CâMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2023, que objetiva: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA À 
CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA– PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 
SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E–SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS 
E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL E CONTÁBIL 
DA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 156.000,00.

Santa Rita - PB, 12 de Janeiro de 2023
JACKSON ALVINO DA COSTA

Presidente da Câmara de Santa Rita

CâMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2023. OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA 
EM CONTABILIDADE PÚBLICA À CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA– PB, NO ACOMPANHAMENTO 
DE DADOS E INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E–SOCIAL, 
DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARI-
DADE FISCAL E CONTÁBIL DA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Setor 
de Licitações e Contratos. RATIFICAÇÃO: Presidente da Câmara de Santa Rita, em 12/01/2023.

CâMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2023

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: ASSESSO-
RIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA À CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA– PB, NO 
ACOMPANHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊNCIAS E FISCAIS NOS SISTE-
MAS E–SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO 
DA REGULARIDADE FISCAL E CONTÁBIL DA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES 
EXTERNOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO; DESIGNO os servidores Halison Alves 
de Brito, Presidente de Licitação e Pregão, como Gestor; e Erycky Severiano Soares de Lima, Contador 
Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2023, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Santa Rita - PB, 12 de Janeiro de 2023
JACKSON ALVINO DA COSTA

Presidente da Câmara de Santa Rita

CâMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA À CÂMARA MUNICIPAL 
SANTA RITA– PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDÊN-
CIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E–SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO 
TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL E CONTÁBIL DA EDILIDADE JUNTO 
AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2023. DOTAÇÃO: 1 031 1001 2001:MA-
NUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO 0010 3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
0012 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDI 00 CA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Santa Rita e: CT Nº 
00006/2023 - 12.01.23 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 156.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (*)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
OBJETIVO: Aquisição Parcelada de Peças para veículos pertencentes a frota municipal e a 

serviço do município de Teixeira-PB.
DATA DA SESSÃO: Dia 13 de Fevereiro de 2023, às 08h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 24 de Janeiro de 2023.
JONAS CAVALCANTE DE SOUSA

PREGOEIRO OFICIAL PMT
(*) Republicado por incorreção no aviso original publicado no dia 25 de Janeiro de 2023, 

no Jornal “A União”, Ano CXXIX, N° 310, página 28. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 (*)
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 16/2023

OBJETO:  Chamamento de interessados para credenciamento pessoas jurídicas para prestação 
de serviços de consultas médicas, nas diversas especialidades MÉDICAS, a cargo da Secretaria de 
Saúde do município de Teixeira - PB, conforme especificações no edital e seus anexos. PERIODO 
PARA ENVIO DOCUMENTAÇÃO: de 26 de janeiro de 2023 á 10 de fevereiro de 2023 ás 10h40m, 
na sala da CPL. INFORMAÇÕES: na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo 
e Educacional de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis 
de segundas às sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.
teixeira.pb.gov.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 24 de janeiro de 2023
CLAUDENICE PEREIRA DA S. ROCHA

Presidente da CPL
(*) Republicado por incorreção no aviso original publicado no dia 25 de Janeiro de 2023, 

no Jornal “A União”, Ano CXXIX, N° 310, página 28. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 021/2023

OBJETO: Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para de forma complementar atender ao 
programa nacional de Alimentação Escolar/PNAE no município de TEIXEIRA/PB, conforme relação 
constante no Anexo I deste edital. PERIODO PARA ENVIO DOCUMENTAÇÃO/PROJETO: de 30 de 
janeiro de 2023 á 27 de fevereiro de 2023 ás 08h30m, na sala da CPL. INFORMAÇÕES: na sala de 
sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional de Teixeira, Rua José Ramalho 
Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 13h, os 
interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 26 de janeiro de 2023 
CLAUDENICE PEREIRA DA S. ROCHA

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2022
 Registro CGE Nº 22-02417-8

CONVOCAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa ZACCARA ENGENHARIA - EIRELI participante da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 
(Obras de Conservação Rotineira( Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada 
do Estado da Paraíba sob jurisdição da Residência Rodoviárias de Itabaiana) que classificada 
como EPP ,apresentou preço Preço Global ( R$ 2.170.869,98) até 10% da 1ª  lugar - SUPERJET 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EIRELI – R$ 1.999.989,61, e ,em virtude de ter manifestada e 
comprovada ser Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital 
no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a 
partir da data desta publicação, para nova proposta de preço

João Pessoa, 26 de janeiro  de 2022.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2023, às 09h00 (nove horas) em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Regularização dos imóveis da Empresa Paraibana de Turismo S/A;
2- Reajuste/adaptação dos salários dos funcionários da Empresa Paraibana de Turismo S/A.
3- Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2023 da Empresa Paraibana de Turismo 

S/A – PBTUR
João Pessoa/PB, 26  de  janeiro de  2023.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR S/A

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, às 10h00 (dez 
horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av : Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Regularização dos imóveis da PBTUR Hotéis /S/A;
2. Reajuste/adaptação dos salários dos funcionários da PBTUR Hotéis S/A;
3. Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2023 da PBTUR Hotéis S/A;

João Pessoa/PB, 26  de janeiro de  2023.
Ruth Avelino Cavalcanti

Presidente da PBTUR Hotéis S/A

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 Locacional, 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
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