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PGR irá analisar 
pedido para 
suspender posse 
de deputados

Jovem de 21 
anos morre em 
JP após golpe 
de jiu-jitsu

Alvos são parlamenta-
res envolvidos nos atos ter-
roristas do dia 8, e Wallber 
Virgulino está na lista.
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Broncoaspiração foi a 
causa do óbito. Para a po-
lícia, não houve dolo por 
parte do outro praticante.
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Saúde, infraestrutura hídrica 
e rodoviária são pleitos da PB

governadores e LuLa

Entre as prioridades apresentadas pelo Estado estão Ramal Piancó, arcos metropolitanos e hospitais. Página 13

Campina Folia 
tem início, hoje, 
e programação 
vai até março

União Europeia 
vai prorrogar 
sanções à Rússia 
até 31 de julho

Bailes, trios elétricos, 
orquestras e blocos carna-
valescos animam o projeto 
na Rainha da Borborema.
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Motivo é a continuidade 
da guerra com a Ucrânia, 
que completará um ano no 
próximo dia 24 de fevereiro.
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Foto: Ricardo Stuckert/PR

Obras de Parque 
socioambiental 
irão começar no 
2o semestre

Área do antigo lixão 
do Róger será completa-
mente revitalizada pela 
Prefeitura da capital.
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Ainda na reunião de ontem, o 
governador paraibano João Azevêdo, 

enquanto presidente do Consórcio 
Nordeste, defendeu a integração de 

ações entre estados e Governo Federal

Grupo com 
representantes 
de empresas do 
Nordeste pôde 
ver como a Epasa 
utiliza o combustível 
fornecido pela 
PBGás.
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Dirigentes conhecem funcionamento
de termoelétrica que utiliza gás natural

n “É deles (yanomamis) que viemos 
como cultura, apesar de todas as 
misturas, da colonização, das raças 
que aqui encontraram uma forma de 
homogeneizarem-se”.

Luís Carlos Sousa
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Somente no ano passado, os paraibanos consumi-
ram cerca de 174 milhões de litros do biocombustível.
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Consumo de etanol 
cresce 221% em 10 anos

n “Era uma poesia vertida numa 
língua que poderia ser ouvida nas 
fábricas, nas barracas; uma língua, 
enfim, usada pelas pessoas de 
baixa extração social”.

Astier Basílio
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Foto: Ortilo Antônio

Foto: PBGás/Divulgação

Choro e frevo 
rendem livro com 
muitas histórias

Jornalista paraibano José 
Teles fala sobre a sua nova 
obra, ‘Choro e Frevo: Duas 
Viagens Épicas’.  
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de janeiro de 2023Ano CXXIX Número 313 |  R$ 2,50

Supercopa: final reúne, 
hoje, no Mané Garrincha, 

Flamengo e Palmeiras
 Cariocas e paulistas entram em 

campo, a partir das 16h30, em busca 
de mais uma taça. 

Página 21

Fo
to

: C
es

ar
 G

re
co

/P
al

m
ei

ra
s

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 C
or

te
s/

Fl
am

en
go



É inegável o excelente momento que a Paraíba vive. O estado tem demonstra-
do resistência e força perante as dificuldades, e mantém firme o compromisso de 
avançar. A Paraíba está melhor, hoje, em que pesem os imensos desafios e sofri-
mentos provocados pela pandemia da Covid-19 e o abandono sofrido pelo estado 
por parte do Governo Federal durante a gestão que se encerrou no final do ano 
passado e que perdurou pelo último quadriênio.  

A Paraíba avançou porque há a decisão de melhorar. Remoer as dificuldades, 
que existiram e existem, são grandes e sabidas, é marcar passo, perder tempo. Os 
desafios precisam ser entendidos e superados, devem servir de motivação para o 
crescimento e não um bloqueio, algo incapacitador.

A Paraíba tomou a decisão de se desenvolver, de olhar adiante, de preparar-se 
para o futuro. O crescimento optado, sob o comando do governador João Azevê-
do, é responsável, calcado no equilíbrio e responsabilidade, pois, assim, esse de-
senvolvimento será duradouro, por estar alicerçado em bases sólidas. O Gover-
no do Estado identificou as melhores rotas, elaborou os projetos e os tem tirado 
do papel e da prancheta para pô-los em execução em todas as regiões do estado.

A economia tem sido fortalecida com parcerias, captação de investimentos pri-
vados para o estado e a abertura de novas empresas. O olhar cuidadoso na melho-
ria da infraestrutura de transporte - como recuperação e construção de rodovias 
do Litoral ao Sertão e a dragagem do Porto de Cabedelo - garantem a escoação da 
produção, reduzindo custos e poupando tempo.

O governador João Azevêdo recebeu, nesta semana, a garantia do Governo Fe-
deral de parcerias para a execução de obras de infraestrutura rodoviária que so-
mam mais de R$ 500 milhões de investimentos na Paraíba, incluindo as obras dos 
Arcos Metropolitanos da Grande João Pessoa e de Campina Grande e a continui-
dade da triplicação da BR-230, nos trechos de Cabedelo às Três Lagoas – lembran-
do que este último projeto se arrasta há anos e a parte relativa à capital sequer foi 
iniciada. O gestor também assegurou R$ 180 milhões em manutenção e recupe-
ração da malha rodoviária federal em todo o território paraibano.

Isso se traduz na geração de emprego e renda, que beneficia grandes e peque-
nas empresas, mas, acima de tudo, é uma benfeitoria para o cidadão comum.      

A Paraíba aposta nas novas tecnologias com aportes de recursos em projetos 
científicos aplicáveis à realidade paraibana. É dinheiro público com retorno na 
própria região. Em breve, estará em pleno funcionamento o Parque Tecnológico 
Horizontes da Inovação, em João Pessoa, no espaço onde funcionou o antigo Co-
légio Nossa Senhora das Neves.

São inúmeros, ainda, os investimentos em áreas como educação, saúde e as-
sistência social, com diversos programas em andamento, como, para citar dois 
exemplos apenas, o Opera Paraíba e o Tá na Mesa.

A Paraíba, atualmente, é um estado que olha para o futuro e cuida do presen-
te, sem esquecer da riqueza da sua história. Hoje, a Paraíba está muito melhor.

Um estado que avança
Editorial

Artigo Luiz Carlos Sousa
lulajp@gmail.com | Colaborador

O caminho dos bem-aventurados 
A Igreja não se cansa de propor aos ho-

mens a acolhida de Deus pela via das bem
-aventuranças. O homem que crê deve amar 
a Deus pelo caminho da resignação, isto é, o 
caminho oferecido por Jesus no sermão da 
montanha: bem-aventurados os pobres… 
os aflitos… os mansos.

Segundo o Papa Francisco, “a pobreza 
nas Bem-aventuranças, indica que ‘o discí-
pulo de Jesus não encontra a sua alegria no 
dinheiro ou em outros bens materiais, mas 
nos dons que recebe de Deus todos os dias: 
a vida, a criação, os irmãos e as irmãs, e as-
sim por diante.’” Eis o caminho que fascina 
a identidade cristã. Não podemos ser Jesus 
sem acolher esse caminho de resignação. 

Vivemos em tempos difíceis, de perdas 
de valores. Mas o que devemos fazer? De-
vemos nos afundar nas crises? O segredo é 
fazer da própria vida um lugar em que bus-
camos Jesus em tudo; e como diz o Papa: “ 
Procurar Jesus, encontrar Jesus: eis o gran-
de tesouro!”

O caminho para encontrar o Senhor nas 
estradas da vida é imitar o caminho do san-
tos que leram o Evangelho de Cristo com o 
coração aberto e que encarnaram as bem
-aventuranças como estilo de vida. “Pen-
semos em São Francisco de Assis: ele já era 
cristão, mas um cristão ‘ao sabor da corren-
te’. Quando leu o Evangelho, num momen-
to decisivo da sua juventude, encontrou Je-
sus e descobriu o Reino de Deus, e então 
todos os seus sonhos de glória terrena es-
vaeceram. O Evangelho leva-nos a conhe-
cer o Jesus verdadeiro, faz-nos conhecer o 
Jesus vivo; fala-nos ao coração e muda a nos-
sa vida. E então, sim, deixamos tudo. Pode-
mos mudar de vida concretamente, ou en-
tão continuar a fazer aquilo que fazíamos 
antes, mas nós somos outra pessoa, renas-
cemos: encontramos aquilo que dá senti-
do, sabor e luz a tudo, inclusive às dificul-
dades, aos sofrimentos e até à morte” (Papa 
Francisco).

Jesus é o tesouro escondido que o Pai do 
céu nos oferece. Recebemos esse tesouro no 

dia do nosso batismo e não podemos escon-
dê-lo na terra. O presente da fé é um apoio 
que nos tornará fortes nos momentos de cri-
ses e dificuldades, e até mesmo, quando te-
mos de lidar com a morte de quem amamos. 
Encontrar o Senhor é fazer da própria vida 
um espaço de constante acolhida do Evan-
gelho; e isso significa conversão, mudança 
de vida. O discurso do medo, tão frequente 
nos dias atuais, não pode ser a palavra de-
finitiva sobre nossas vidas. O homem e a 
mulher de fé devem pautar suas atitudes a 
partir da cultura do encontro, do encontro 
com a Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Que a esperança de Cristo encha nossos 
corações e nos faça compreender cada vez 
mais que tudo na vida passa. Só Cristo não 
passa! Podemos até perder pessoas, coisas, 
inteligência, mas a semente do Evangelho 
“escondida” na pregação das bem-aventu-
ranças nunca perderemos. Enchemo-nos 
das graças e certezas que brotam de Cristo, 
o tesouro que procuramos e encontramos.

Qual adjetivo qualifica melhor a tragé-
dia que se abateu sobre os índios yanoma-
mis? Há dias procuro uma palavra que de-
fina a tristeza mostrada pelas cenas cruéis 
de desnutrição e abandono em que os re-
manescentes de nossas origens estão so-
frendo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
classificou a situação como desumana ao 
visitar uma das aldeias nas terras yanoma-
mis. É desolador.

O presidente Lula não foi preciso na 
avaliação. O fato de ser desumano não 
impede que haja dignidade. Vejam o caso 
dos animais domésticos, cuja vida é me-
lhor do que a de muitas pessoas em con-
forto e cuidados.

O que está acontecendo com os índios é 
aterrador, destrutivo, aniquilante.

Os yanomamis são o que se pode clas-
sificar como povos originários. A História 
começou com eles, que guardam as lem-
branças mais genuínas de como era antes 
da civilização moderna.

Em tudo há marcas do início: na ar-
quitetura de suas habitações, na forma de 
produção, na vida nômade, nas vestes sim-
ples, na relação umbilical com a natureza, 
no trato dos animais, na alimentação. São 
caçadores-coletores, que remontam a um 
período anterior à agricultura, domina-
da há cerca de 10 mil anos pelos homens.

Os yanomamis são a gênese. Alguns 
sequer tiveram contato com a civilização, 
não conhecem o mundo além da floresta 
que os cerca com seus segredos, suas ma-
tas, rios e animais, ambiente com o qual 
têm uma simbiose perfeita, extraindo dele 
o que precisam para sobreviver.

Seus instrumentos são rudimentares, 
de uma tecnologia incipiente, que não deu 
os saltos proporcionados pela ciência, mas 
de utilidade ímpar. No máximo são cons-
trutores de canoas rústicas, arcos e flexas.

É deles que viemos como cultura, apesar 
de todas as misturas, da colonização, das 
raças que aqui encontraram uma forma de 
homogeneizarem-se e é isso que somos. 

Mas, no princípio, fomos eles, somos eles.
Não estamos respeitando isso. Não te-

mos sequer dados precisos, mas com a cri-
se que se instalou nas aldeias, com a des-
nutrição, a malária e doenças respiratórias 
graves matando suas terras, alguns dados 
passaram a ser divulgados pela impren-
sa e mostram o holocausto que está sendo 
imposto a eles.

São 28 mil indígenas que vivem em ter-
ras invadidas por 20 mil garimpeiros, só 
no governo passado. Ao menos 570 crian-
ças teriam morrido de fome, desnutrição 
e contaminação pelo mercúrio em 2022. O 
território da maior aldeia está sob emer-
gência humanitária.

Faltam médicos, remédios, enfermei-
ras. Falta comida. Não havia assistência até 
há poucos dias. Mas há garimpos de toda 
sorte, poucos deles legalizados, o que quer 
dizer: não se sabe para onde vai a riqueza 
explorada de forma degradante, negocia-
da e sem impostos.

As técnicas para exploração contami-
nam as nascentes, os rios as terras. Mercú-
rio, derivados de petróleo e uma série de 
sustâncias industrializadas ou não, mas 
maléficas, danosas. A natureza não con-
segue se recuperar em tempo apesar da 
resiliência e, com isso, os povos que dela 
dependem amargam o sofrimento que tes-
temunhamos.

Mas o pior é que, sem controle, sem re-
gras, sem sanitarismo, sem respeito algum 
por nada, enfim, os homens ditos civiliza-
dos vão invadindo a floresta, as terras, até 
chegarem às aldeias, e aí matam. Matam 
a tiros, com arma branca e, sobretudo, ma-
tam com as doenças que levam, que dizi-
mam as populações frágeis e vulneráveis 
ao contato, indefesas, sem imunidade e de-
sassistidas.

Tudo em nome do progresso. E ainda se 
fala em sustentabilidade... São anos de aban-
dono. Mais do que isso, são anos de descaso, 
com o agravante de o Governo Bolsonaro ter 
aproveitado “a porteira aberta com a pande-
mia para deixar a boiada passar”.

Os yanomamis

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Sol forte, praia cheia

“Vivemos 
em tempos 
difíceis, 
de perdas 
de valores. 
Mas o que 
devemos 
fazer?

Dom Manoel Delson
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“Mas teM que  
fazer uM filtro” 

Pt quer barrar 
bolsonaristas 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

CoM lula: João destaCa “PotenCial 
de desenvolviMento” do nordeste 

no triturador de PaPel 

“iMagina se PegaM?” 

“Meio alterado, Meio louCo” 

Muita gente foi ao triturador de papel logo após 
a PF encontrar na casa do ex-ministro Anderson 
Torres a minuta de um decreto que serviria para 
o então Bolsonaro declarar estado de defesa na 
sede do TSE e, ato contínuo, impedir a posse de 
Lula (PT). Estavam de posse de cópias similares. 
E com a prisão de Torres, trataram logo de livrar-
se do documento incriminador.   

Na entrevista, Costa Neto confirmou o temor dos 
extremistas apoiadores de Bolsonaro: “Aquela 
proposta que tinha na casa do ministro da Jus-
tiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita 
gente chegou para mim agora e falou: ‘Pô, você 
sabe que eu tinha um papel parecido com aquele 
lá em casa. Imagina se pegam?”.   

Como quem fala de fato corriqueiro e absolu-
tamente normal, Costa Neto relatou como os 
extremistas que defendiam golpe enxergavam a 
figura do ‘mito’: “Como o pessoal acha que ele é 
muito valente, meio alterado, meio louco, achava 
que ele podia dar o golpe”, disse.   

A investidura de bolso-
naristas declarados em 
cargos federais na Para-
íba está incomodando a 
direção do PT no estado. 
O caso mais emblemático 
é o do recém-nomeado 
superintendente dos Cor-
reios e Telégrafos, Jackson 
Silva, que teria sido indi-
cado pelo senador eleito 
Efraim Filho (União Brasil). 
Seu xará, Jackson Mace-
do, presidente estadual 
do PT, reclamou: o partido 
não aceita “uma figura 
que apoiou Bolsonaro”. E 
que teria participado de 
atos em frente a quartéis.      

Jackson Macedo afirma 
que “é importante a am-
pliação da base de Lula 
[no Congresso]” e consi-
dera normal senadores e 
deputados que apoiaram 
Bolsonaro se aproxima-
rem de Lula”. Mas enfa-
tiza: “Tem que fazer um 
filtro”, não dá para admi-
tir “pessoas que participa-
ram de atos antidemocrá-
ticos”. Efraim Filho diz que 
“a indicação técnica” de 
Jackson Silva não é dele, 
mas do União Brasil, que 
comanda o Ministério das 
Comunicações, por meio 
de Juscelino Filho.     

Na reunião de governadores com Lula (PT), em 
Brasília, o governador João Azevêdo ressaltou o 
momento especial em que vive o Nordeste. “O 
Nordeste, que era visto antes como símbolo de 
seca e atraso econômico, deu lugar a uma região 
próspera, em franco crescimento econômico e 
com enorme potencial de desenvolvimento sus-
tentável. Por isso, precisamos pensar e agir de 
forma conjunta para que projetos estruturantes 
de infraestrutura rodoviária, ferroviária e de 
segurança hídrica sejam viabilizados”, disse o 
presidente do Consórcio Nordeste. 

Minutas Por Minuto: a teia  
golPista eMaranhou-se ao 
redor de bolsonaro, Mas ruiu  

Não resisti ao trocadilho: minu-
tas por minuto. A revelação de 
Valdemar Costa Neto (foto) – 
sempre ele! –, presidente na-
cional do PL, segundo a qual 
várias pessoas no entorno de 
Bolsonaro tinham mi-
nutas ou pro-
postas de 
decre tos 
p a r a 
d a r 
u m 
golpe 
de estado no Brasil, similares a que foi achada pela 
Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, An-
derson Torres, mostra que a teia golpista construída 
ao redor do ex-presidente era mais extensa do que 
poderíamos imaginar. E que só não prosperou por 
duas razões relevantes: nem tinha o apoio das For-
ças Armadas nem, muito menos, da sociedade civil. 
O establishment, a elite social, não bancou a aven-
tura insana. Nem podiam, sobretudo pela oposição 
declarada da maior potência econômica desse mun-
do tão desigual. A instabilidade política aqui pode-
ria gerar danos colaterais à economia dos EUA. Não 
imaginemos que Costa Neto, ao fazer essa revelação 
ao O Globo, tenha a intenção de prejudicar Bolsona-
ro. Não. Na verdade, ele tenta eximir o ex-presiden-
te de culpa da malfadada tentativa de golpe de seus 
apoiadores. “Bolsonaro não quis fazer nada fora da 
lei. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Ele 
não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, 
vão prendê-lo por causa disso?”, questionou.   

Empresa utiliza gás natural da PBGás para funcionamento de caldeiras 

Dirigentes de companhias 
visitam termelétrica na PB

mercado nordestino

Dirigentes das compa-
nhias de gás do Nordeste vi-
sitaram, ontem, a termoelé-
trica Epasa, que utiliza o gás 
natural fornecido pela Com-
panhia Paraibana de Gás (PB-
Gás) para o funcionamento de 
suas caldeiras. O grupo, que 
participou do Encontro das 
Distribuidoras de Gás Natu-
ral do Nordeste, na quinta e 
sexta-feira, em João Pessoa, foi 
recebido pelo presidente da 
Termoelétrica Epasa, José Fer-
reira Abdal Neto, que apre-
sentou a empresa e os planos 
para participação dos próxi-
mos leilões para fornecimen-
to de energia elétrica.

O diretor-presidente da 
PBGás, Jailson Galvão, que 
também coordena o Comitê 
de Petróleo e Gás da Câmara 
de Energia do Consórcio Nor-
deste, afirmou na ocasião que 
o gás natural tem um papel 
fundamental para o funcio-
namento das termoelétricas e 
que a PBGás trabalha na pers-
pectiva de ampliar o forneci-
mento do gás canalizado para 
o funcionamento dos moto-
res da usina garantindo uma 
maior segurança energética 
e um maior consumo de gás, 
o que é fundamental para o 
crescimento tanto da PBGás 
quanto da Epasa.

Em 2019, a PBGás conec-
tou as caldeiras da Epasa ao 
gás natural canalizado e a 

usina junto com a PBGás im-
plantou um grupo de trabalho 
para o desenvolvimento de 
um projeto de ampliação do 
uso do gás natural para seus 
motores, o que irá melhorar o 
processo produtivo, gerar eco-
nomia e reduzir a emissão de 
poluentes no meio ambiente.

O diretor presidente da 
Epasa, José Ferreira Abdal, 
destacou que essa visita dos 
representantes das distribui-
doras de gás do Nordeste foi 
algo importante, já que a Usi-
na tem seus motores movidos 
a óleo, mas existe um projeto 
para que toda a usina passe a 
funcionar com gás natural. “A 
vinda dos dirigentes do gás 
natural aqui é positiva para 
mostrar que a usina tem fôle-

go para operar de 20 a 30 anos 
e que a parceria com a PBGás 
reflete um interesse mútuo”, 
destacou.

Além do presidente da 
PBGás, Jailson Galvão, par-
ticiparam da visita os pre-
sidentes da Algas (AL), Edi-
lberto Omena; do Conselho 
de Administração da Abe-
gás, Hugo Figueiredo e Gra-
ziela Campista e Alexandre 
Tranzillo, representando a 
Bahiagás, Luiz Gavazza.

Encontro do NE
Questões estratégicas 

como os editais das chama-
das públicas compartilhadas 
para aquisição de gás natu-
ral, projetos sobre utilização 
do hidrogênio verde e os de-

safios para o fortalecimento 
do gás nos estados nordes-
tinos foram tratados no En-
contro das Distribuidoras de 
Gás Natural do Nordeste em 
João Pessoa-PB, na quinta-fei-
ra (26), primeiro dia das dis-
cussões.

A programação foi aber-
ta pelo secretário executivo 
de Energia da Secretaria de 
Infraestrutura e dos Recur-
sos Hídricos do Governo da 
Paraíba, Robson Barbosa, e 
pelo diretor-presidente da PB-
Gás, Jailson Galvão. Durante 
o evento também foram apre-
sentados os novos presidentes 
da Companhia de Gás de Ser-
gipe (Sergas), José Matos; e da 
Companhia de Gás do Ceará 
(Cegás), Cissa Maia.

Jailson Galvão disse que o 
encontro foi inspirado na re-
união dos governadores do 
Nordeste, realizada na sema-
na passada também em João 
Pessoa, no sentido de definir 
as ações articuladas na região 
e dentro da realidade de cada 
estado para desenvolvimen-
to do gás natural. Ele desta-
cou a realização de chamadas 
coordenadas para aquisição 
de gás natural como estra-
tégia de melhoria da com-
petitividade do gás natural 
em todos os segmentos. “En-
xergamos um bom momento 
para o fortalecimento do gás 
natural tendo em vista a ex-
pectativa de uma nova polí-
tica de preços dos combus-
tíveis a ser estabelecida pela 
Petrobras”.

O secretário executivo de 
energia do Estado da Paraí-
ba, Robson Barbosa, expli-
cou que o gás natural faz par-
te da transição energética e é 
tratado como prioridade pelo 
Governo do Estado por ser 
fundamental para o desen-
volvimento das indústrias e 
do segmento comercial. Rob-
son informou que já existe um 
grupo de trabalho que estuda 
a ligação com o hidrogênio 
verde e para mapear as opor-
tunidades no Estado. “O hi-
drogênio verde oferece mui-
tas oportunidades e pode ser 
um aliado na melhoria do 
preço do gás natural forneci-
do no Estado”.

O evento contou com a 
participação dos represen-
tantes das companhias de gás 

canalizado do Nordeste: os 
diretores-presidentes da Al-
gás, José Edilberto Omena; 
da BahiaGás (BA), Luiz Ga-
vazza; da Cégas (CE), Cissa 
Maia; da Copergás (PE), An-
dré Campos; da Sergas, José 
Matos; da PBGás, Jailson Gal-
vão, além do secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co e da Ciência e Tecnologia 
de Sergipe, Valmor Barbosa 
Bezerra; e do secretário exe-
cutivo de Energia da Secre-
taria de Infraestrutura e dos 
Recursos Hídricos do Gover-
no da Paraíba, Robson Barbo-
sa; do presidente do Conselho 
de Administração da Abegás 
e novo presidente do Porto de 
Pecém (CE), Hugo Santana, 
e de representantes da Poti-
gás (RN).

Reunião dos governadores inspirou encontro

Transição
 O gás natural faz parte 

da transição energética e 
é tratado como prioridade 

pelo Governo do Estado 
por ser fundamental para 

o desenvolvimento das 
indústrias e do segmento 

comercial

O grupo que participou do encontro, em JP, foi recebido pelo presidente da Epasa, José Ferreira Abdal Neto

Foto: Secom-PB

O Banco Central informou 
que o nome social já pode ser 
utilizado para entrar em con-
tato com o Fale Conosco do 
órgão e acessar serviços como 
pedidos de informação e re-
gistro de reclamações contra 
bancos ou outros regulados 
pela autarquia.

Segundo o BC, a opção já 
está disponível desde o dia 
23 de janeiro, mas há exigên-
cia de que o nome social es-
teja previamente cadastrado 
na base de dados da Receita 
Federal, com a qual o órgão 

tem convênio. No Registrato, 
sistema do BC em que o cida-
dão pode consultar suas in-
formações financeiras, o uso 
do nome social já ocorre des-
de outubro de 2022.

Segundo o BC, com a me-
dida, as informações emiti-
das pelo BC com caracterís-
ticas de documento oficial, 
como os relatórios do Regis-
trato, terão em destaque o 
nome social do usuário, mas 
acompanhado de seu nome 
civil.

“A utilização do nome so-
cial nesses sistemas é uma 
forma de respeito às pessoas 
que optaram por adotar o 

nome que melhor as repre-
senta. É um exercício de ci-
dadania e de respeito à di-
versidade”, afirma o chefe 
de subunidade no Departa-
mento de Atendimento Ins-
titucional do Banco Central 
(Deati), João Paulo Borges, 
em nota divulgada pelo BC.

Borges explica que, quan-
do o cidadão inserir ou infor-
mar seu CPF nos canais de 
comunicação do BC, vai ser 
cruzado com as informações 
da Receita e o atendente será 
avisado sobre o nome social, 
se for o caso. Se o atendimen-
to for pela internet, o nome 
social vai aparecer na tela.

Chefe da Divisão de Aten-
dimento ao Cidadão do BC, 
Glauce Nonato Pires afirma 
que o canal de atendimen-
to telefônico da autarquia já 
está adaptado. “O atendente 
poderá perguntar ao cidadão 
se ele prefere ser tratado pelo 
nome social ou pelo nome ci-
vil”, diz.

As demandas que chega-
rem ao BC pela plataforma 
Fala.BR, da Controladoria 
Geral da União (CGU), con-
tudo, não poderão ser enca-
minhadas com o nome so-
cial, já que esse ambiente não 
conta com a opção de incluir 
o nome social no cadastro.

Nome social pode ser usado no site do BC
serviços 

Thaís Barcellos 

Agência Estado

Foto: Divulgação/PL
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Terceira capital mais anti-
ga do Brasil, João Pessoa terá 
um Parque Socioambiental 
na região central. A área do 
antigo Lixão do Róger será 
completamente revitalizada e 
vai ganhar uma função social 
com espaços de lazer, espor-
te, contemplação e capacitação 
distribuídos em 31 hectares, 
dos quais 21 serão destinados 
à visitação, com estruturas e 
atividades voltadas para o la-
zer, esporte, contemplação e 
capacitação. As obras do novo 
Parque Socioambiental do Ró-
ger devem iniciar no segundo 
semestre deste ano.

O terreno passou por aná-
lises rigorosas da água, solo e 
gases, o que garantiu a viabi-
lidade do parque e toda a se-
gurança da implantação. Os 
estudos indicaram a viabilida-
de do projeto que inclui o tra-
tamento e a recuperação das 
áreas contaminadas. Eles in-
tegram o Programa João Pes-
soa Sustentável, voltado para 
o desenvolvimento da cida-
de e para o fortalecimento da 
gestão.

As obras estão previstas 
para serem iniciadas em se-
tembro. Antes, porém, será 
necessária que a União, pro-
prietária da área, retome os 
lotes que estão sendo usados 
por terceiros. O primeiro pas-

so ocorreu com a emissão de 
uma Portaria que considerou 
a área do antigo lixão “de inte-
resse do serviço público, para 
fins de execução de Projeto de 
Recuperação Ambiental, pre-
visto no âmbito do Progra-
ma João Pessoa Sustentável” 
(SPU/ME no 6.556/22).

Os proprietários que pos-
suem registro dos lotes na área 
já foram identificados e par-
ticiparam, na segunda-feira 
(23), de uma reunião com as 
equipes da Superintendência 
do Patrimônio da União (SPU) 
e do Programa João Pessoa 
Sustentável, responsável pelo 
projeto do Parque Socioam-
biental. Todos foram orienta-
dos e vão ser notificados para 
que apresentem documentos 
dos imóveis. O material será 
analisado e ajudará a determi-
nar valores de indenizações, 
quando couber.

“Há a necessidade da de-
limitação da área. Os envolvi-
dos precisam enviar toda a do-
cumentação dos terrenos, as 
certidões que comprovam os 
limites. Vamos fazer um estu-
do individualizado para ajus-
te cartorial e eventuais indeni-
zações. Cada caso é um caso”, 
afirmou Ana Cristina, coor-
denadora da SPU na Paraíba.

De acordo com Thais Gidi, 
coordenadora ambiental do 

programa financiado pelo 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e pela 
Prefeitura, “a região tem um 
passivo de quase 50 anos re-
cebendo lixo de forma inade-
quada. Hoje temos os recur-
sos para fazer os estudos e a 
recuperação da área e estamos 
aqui para garantir que todos 
os passos corretos sejam se-
guidos e verificar o que cada 
um tem direito”, garantiu.

Antônio Elizeu, coordena-
dor-geral do João Pessoa Sus-
tentável, lembra que “ali vai 
ser um parque, que faz parte 
de um projeto maior que é a 
maior revitalização do Centro 
Histórico. Quanto mais rápi-
da a documentação for entre-
gue pelos ocupantes e foreiros, 
mais rápida a avaliação vai ser 
feita”, destacou.

Márcio Ricardo é dono 
de um dos lotes que vai ser 
desapropriado. Ele elogiou 
a iniciativa da Prefeitura e a 
transparência no processo, e 
assegurou: “eu estou gostan-
do que estão chamando, con-
versando, expondo. Eu não 
tenho intenção de dificultar 
nada desde que se chegue 
num acordo justo. Realmente 
precisa de um parque ecológi-
co na região”, disse.

Desapropriação do terreno

A equipe da Unidade Exe-
cutora do Programa João Pes-
soa Sustentável vem se re-
unindo com integrantes da 
Superintendência do Patrimô-
nio da União (SPU), Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) e 
Autarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
há meses para alinhar as ações 
a serem adotadas para desa-
propriação do terreno.

Audiência Pública
No dia 15 de dezembro de 

2022, foi realizada a 1ª Audiên-
cia Pública para discutir a im-
plementação dos projetos de 
Recuperação e criação do Par-
que Socioambiental do Róger. 
O evento contou com a partici-
pação de cerca de 100 pessoas 
que fizeram sugestões de equi-
pamentos e atividades a serem 
implantados no parque.

O antigo lixão
Por mais de quatro déca-

das, a área recebeu cerca de 
uma tonelada de lixo por dia. 
Ele foi desativado em 2003, na 
gestão do então prefeito Cíce-
ro Lucena. As ações de recupe-
ração e a criação do Parque So-
cioambiental darão novo uso 
para ao espaço e trarão gran-
des benefícios para o meio am-
biente e para toda a população 
da cidade.

Entre os parlamentares que podem ser barrados está o deputado paraibano Wallber Virgulino, do PL

Moraes cobra posicionamento da PGR
POSSE DE GOLPISTAS 

O deputado paraibano 
Wallber Virgolino (PL) está 
na relação encaminhada on-
tem pelo ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), à Pro-
curadoria-Geral da União 
para que o órgão se pronun-
cie sobre recente pedido fei-
to pelo Grupo Prerrogati-

vas para barrar a posse dos 
candidatos eleitos que es-
tariam envolvidos com os 
atos golpistas de 8 de janeiro. 
Segundo explica matéria 
publicada no site G1, cabe 
ao Ministério Público Fe-
deral avaliar se propõe in-
vestigações e denúncias na 
área criminal e ações na 

área eleitoral se detectar in-
dícios de irregularidades. 
Os advogados pediram ao 
STF a suspensão dos efei-
tos da diplomação dos par-
lamentares, para impedir 
a posse e a instauração de 
inquérito policial contra o 
grupo, "para apuração da 
responsabilidade penal" 

dos deputados "em relação 
aos atos criminosos prati-
cados no dia 8 de janeiro". 
O Grupo Prerrogativas tam-
bém solicitou que o Ministé-
rio Público Eleitoral seja co-
municado para analisar a 
possibilidade de uma ação 
contra os deputados na Jus-
tiça Eleitoral, por "participa-

ção ou apoio e divulgação 
de atos golpistas e terroris-
tas", lembra a notícia do G1. 
Para o grupo de advoga-
dos, os deputados podem 
ter praticado "atos crimi-
nosos e contrários ao Esta-
do Democrático de Direito”. 
Além de Virgolino, a rela-
ção elaborada pelo grupo 

incluir ainda Luiz Ovando 
(PP-MS), Marcos Pollon (PL
-MS), Rodolfo Nogueira (PL
-MS), João Henrique Catan 
(PL-MS), Rafael Tavares (PR-
TB-MS), Carlos Jordy (PL-RJ), 
Silvia Waiãpi (PL-AP), André 
Fernandes (PL-CE), Nikolas 
Ferreira (PL-MG) e Sargento 
Rodrigues (PL-MG).

Um jovem de 21 anos, 
identificado como Gil An-
derson de Paiva Silva, fale-
ceu enquanto praticava jiu-
jitsu, arte marcial japonesa 
cujo objetivo é subjugar o 
oponente, na noite da quin-
ta-feira, dia 26. Segundo a 
Polícia Civil, Anderson es-
taria treinando com um co-
lega no Centro de Referên-
cia da Juventude Ilma Suzete 
Gama, no bairro Funcioná-
rios I, quando passou mal 
após cair com o parceiro de 
treino. 

A vítima era cabo do 
Exército, e atuava no  15º Ba-
talhão de Infantaria Motori-
zada, em Cruz das Armas. 
Na noite de sua morte, An-
derson e o colega estavam 
esperando por uma aula de 
muay thai, uma luta mar-
cial tailandesa, e resolveram 
treinar jiu-jitsu, sistema de 
combate corpo a corpo que 
ambos praticavam há anos. 
De acordo com as informa-
ções da Polícia, Gil começou 
a passar mal após cair por 
baixo do colega, depois da 
aplicação de um golpe.

O delegado responsável 
pelas investigações, Paulo 
Josafá, informou que não 
houve dolo, e que o colega 
que praticava a luta com Gil 
não teve nenhuma intenção 
de machucar. “O fato é que, 
para que a aula fosse inicia-
da, era preciso que o profes-
sor estivesse presente, e eles 
iniciaram sem o professor 
chegar”, disse o delegado.

“Acho que, pela experiên-
cia que os alunos já tinham, 
eles resolveram começar o 
treino sozinhos”, Josafá com-
pletou. “Nos procedimentos 
investigativos iniciais, con-
versando com as pessoas do 
local de treino e com a equi-
pe médica, se trata de um 
fato acidental, mas ainda va-
mos continuar a ouvir ou-
tras pessoas, inclusive o alu-

no que treinava com ele, para 
concluirmos a investigação 
preliminar.”

Após começar a passar 
mal, Gil foi socorrido pelo 
colega de treino e pelas de-
mais pessoas presentes no 
local. Ele foi conduzido até 
a UPA de Cruz das Armas, 
onde chegou já em estado 
grave, com um quadro de 
parada cardiorrespiratória. 
Segundo informações da 
unidade de saúde, a equipe 
de atendimento realizou to-
das as manobras de ressus-
citação, mas Gil não resistiu.

“Conversamos com a mé-
dica responsável pelo aten-
dimento, e ela relatou que o 
jovem sofreu uma broncoas-
piração. Ele apresentava um 
inchaço na região do pesco-
ço, provavelmente devido à 
queda, e não foi possível rea-
lizar intubação”, disse Pau-
lo Josafá.

O corpo de Gil foi enca-
minhado para a Gerência 
de Medicina e Odontologia 
Legal de João Pessoa (Ge-
mol). Após a liberação, o ve-
lório será realizado em um 
cemitério particular, no José 
Américo.

Em São Paulo
A fatalidade também se 

fez presente no interior de 
São Paulo. Um homem tam-
bém morreu quando parti-
cipava de um treino de  jiu-
jitsu em uma academia. A 
vítima foi o barbeiro Soste-
nes Ferreira, de 42 anos, que 
teve uma parada cardiorres-
piratória.

 A morte súbita aconte-
ceu em uma academia em 
Sorocaba, na terça-feira (24) 
à tarde, no momento em que 
os alunos se reuniram para 
fazer uma foto,  Sostão, como 
era conhecido o aluno en-
tre os amigos, passou mal 
e caiu. O Samu foi chama-
do, mas quando os médicos 
chegaram constataram que 
ele havia sofrido um parada 
cardiorrespiratória. 

Jovem morre após 
um treino de jiu-jitsu

nA cAPITAL

Obras devem começar no segundo semestre
nOvO PArquE SOcIOAmbIEnTAL

A área do antigo Lixão do Roger será completamente revitalizada e vai ganhar uma função social para a comunidade
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O Laboratório de Restauro 
do Supremo Tribunal Federal 
já recuperou 30 peças do acer-
vo histórico e artístico da Cor-
te máxima que foram danifica-
das por radicais que invadiram 
e depredaram as sedes dos Três 
Poderes no dia 8 de janeiro. Um 
grupo de sete restauradores tra-
balha agora nas cadeiras e no 
Brasão da República que foram 

arrancados do Plenário do Su-
premo. A equipe também res-
taura a escultura em bronze ‘A 
Justiça’, de Alfredo Ceschiatti - 
que representa Themis, deusa 
grega da Justiça -, obra que foi 
resgatada nos jardins da sede 
do STF.

Como mostrou o “Estadão”, 
itens retirados do Supremo fo-
ram considerados pelos radi-
cais como troféus - a Corte foi 
um dos principais alvos dos ata-
ques de apoiadores do ex-presi-

dente Jair Bolsonaro ao longo 
do mandato do ex-chefe do Exe-
cutivo. O brasão da República, 
agora em processo de restauro, 
foi levado para fora do Supremo. 
Extremistas posaram para fotos 
com o símbolo nas mãos. Outro 
objeto alvo dos extremistas foi 
a porta do armário de togas do 
ministro Alexandre de Moraes.

A Corte informou ainda que 
pretende realizar uma exposi-
ção com peças que não possam 
ser restauradas. De acordo com 

o gerente de Preservação e Res-
tauração do Supremo, Marco 
Antônio de Faria, há itens que 
não são passíveis de recupera-
ção “devido ao alto grau de des-
truição”, entre eles vasos artís-
ticos recebidos da China, peças 
de cerâmica e espelhos que fo-
ram estilhaçados.

A restauração dos objetos 
danificados por bolsonaristas 
segue um cronograma de prio-
ridades, com foco, em um pri-
meiro momento, em objetos do 

Plenário, do Salão Branco e do 
Hall dos Bustos. Os restaurado-
res correm contra o tempo: na 
próxima quarta, 1º, o Supremo 
realiza a sessão solene de aber-
tura do Ano Judiciário de 2023.

As próximas etapas de res-
tauro vão abranger o Salão No-
bre - local em que os ministros 
recebem chefes de Estado -, o 
gabinete da Presidência, a Di-
retoria-Geral e outras áreas do 
Tribunal.

Além de arrasarem o Ple-

nário do Supremo, os radicais 
no dia 8 subtraíram da sede da 
Corte uma réplica da Constitui-
ção de 1988. O extremista fla-
grado pelas câmeras de segu-
rança do STF com o objeto foi 
denunciado pela Procurado-
ria-Geral da República por fur-
to qualificado pelo rompimen-
to de obstáculo. Na ocasião, o 
MPF também acusou quatro 
presos, flagrados dentro do STF, 
por atos de ‘vandalismo e depre-
dação’ de instalações da Corte. 

Supremo restaura brasão e ‘Themis’ depredados por golpistas
ATOS DO DIA 8

Nalim Tavares 
Especial para A União

Pepita Ortega  
Agência Estado
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Sudema tem realizado várias medidas com o objetivo de garantir a preservação na área do Seixas, em JP

Ações para proteger o meio ambiente
piscinas naturais

Ítalo Arruda 

Especial para A União

As piscinas naturais do 
Seixas, em João Pessoa, são 
uma riqueza ecológica de va-
lor inestimável. A exploração 
do turismo náutico naque-
la área, no entanto, com des-
taque para embarcações de 
passeio, como os catamarãs, 
tem preocupado órgãos pú-
blicos, pesquisadores e enti-
dades ligadas à preservação 
do meio ambiente marinho. 
Ontem, durante entrevista 
ao Jornal Estadual, transmiti-
do pela Rádio Tabajara (105.5 
FM), a engenheira ambiental 
da Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema), Natália Pessoa, 
destacou a importância do lo-
cal, bem como algumas medi-
das adotadas pelo órgão para 
mantê-lo preservado e garan-
tir a atividade do turismo de 
forma responsável.

Uma delas é o licencia-
mento ambiental para a regu-
larização das embarcações em 
geral, que se deslocam com tu-
ristas e visitantes até as Unida-
des de Conservação (UCs) do 
Litoral paraibano onde estão 
localizadas as piscinas natu-
rais, incluindo a do Seixas. O 
documento, explica Natália, é 
obrigatório para a prática de 
qualquer atividade relaciona-
da ao turismo náutico. 

“Isso é o que vai garantir 
tanto a qualidade e a seguran-
ça do serviço para o turista ou 
visitante quanto a conserva-
ção desses locais. A Sudema 
realiza o licenciamento para 
que eles possam trabalhar 
dentro dos parâmetros da le-
gislação vigente”, destacou a 
engenheira ambiental ao afir-
mar que dentro do universo 
das UCs existem duas catego-
rias, sendo elas a de proteção 
integral e as de uso sustentá-
vel. “Na de uso sustentável, 
especificamente, é permitido 
o uso indireto dos recursos, 
como acontece com o ecotu-
rismo”, que tem como eixo a 
exploração de passeios aquá-
ticos, com mergulhos em re-
cifes de corais e afins. 

Além do licenciamento, 
considerado indispensável, a 
Sudema tem promovido di-
versas campanhas, em par-

n 

Um grupo de 
pesquisadores 
instalou na 
região duas 
boias de 
sinalização 
em uma área 
destinada 
à pesquisa 
científica

ceria com as prefeituras, para 
a conscientização da popula-
ção quanto ao uso e mane-
jo responsáveis dessas áreas. 
Outra ação importante tem 
sido a elaboração do plano de 
manejo das unidades de con-
servação. 

O documento, segundo 
Natália, vai estabelecer todo 
o regramento de uso e acesso 
ao espaço, definindo inclusi-
ve suas zonas de visitação e de 
pesquisa, como forma de dar 
mais eficiência à gestão das 
UCs. “Este plano já está bem 
elaborado e com diagnóstico 
em fase avançada, e, em bre-
ve, teremos mais esse instru-
mento para nortear a gestão 
daquele e outros espaços (si-
milares)”. 

Instalação de boias
Para além da beleza e do 

encanto que refletem as águas 
quentes e cristalinas das pis-
cinas naturais do Seixas, os 
ecossistemas encontrados ali 
são de extrema importância 
para o equilíbrio do meio am-
biente e para a conservação da 
biodiversidade da flora e fau-
na marinhas. Pensando nisso, 
um grupo de pesquisadores 
instalou, na última quinta-fei-
ra (26), Dia Mundial da Edu-
cação Ambiental, duas boias 
de sinalização em uma área 
destinada à pesquisa cientí-
fica naquele local. A instala-
ção aconteceu sob a anuência 
da Sudema e tem como ob-
jetivo a identificação da área 
onde a pesquisa está sendo 
realizada.

De acordo com Karina 
Massei, uma das pesquisa-
doras que encabeça um pro-
jeto-piloto de restauração de 
corais do Litoral paraibano, 

financiado pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq-PB) e vin-
culado ao programa de pós-
graduação em Ecologia e Mo-
nitoramento Ambiental da 
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), a área não foi de-
limitada, mas sinalizada para 
alertar pessoas que trabalham 
com embarcação. 

Segundo ela, “a exploração 
do turismo no local pode com-
prometer a conservação dos 
corais e do ambiente recifal 
das piscinas naturais", tendo 
em vista que “o pisoteio pode 
sedimentar a área e, conse-
quentemente, encobrir os ani-
mais que já estão fragilizados, 
piorando a situação do local”. 

Conforme a Sudema, os 
responsáveis pelos catamarãs 
são orientados a fundear suas 
embarcações apenas onde há 
areia, e os turistas e usuários 
do serviço também  devem 
permanecer nesses espaços, 
ficando, assim, proibidos de 
transitar por cima dos recifes 
de corais.

Preamar
O Governo do Estado, em 

parceria com o Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB), vai 
desenvolver o Programa Es-

tratégico de Estruturas Arti-
ficiais Marinhas da Paraíba 
(Preamar), que prevê, além 
da restauração ecológica dos 
corais do estado, a instalação 
de recifes artificiais marinhos. 
O objetivo é recuperar a biodi-
versidade, contribuindo para 
o desenvolvimento do turis-
mo náutico e subaquático e 
colaborando com a atividade 
da pesca. 

Ao todo, serão investidos, 
aproximadamente, R$ 2,5 mi-
lhões e o projeto será desen-
volvido ao longo de quatro 
anos. Além de pesquisadores 
do IFPB, o Preamar conta com 
a colaboração de pesquisado-
res da UFPB e pesquisadores 
independentes. Uma das me-
tas é o lançamento de 10 mil 
blocos de recifes artificiais. 
Além disso, o programa pre-
vê áreas de mergulho temáti-
co e a implementação de nú-
cleos de educação ambiental. 

Equipes de planejamento 
e ações, segundo a reitora do 
IFPB, Mary Roberta Marinho, 
já foram definidos. Entretan-
to, a definição das áreas onde 
os blocos de recifes artificiais 
serão lançados dependem de 
estudos ambientais, realiza-
dos junto a setores ligados ao 
turismo, pesca e navegação. 

A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente 
(Sudema) inicia, nesta segunda-
feira (30), uma série de audiên-
cias públicas para apresentação 
dos planos de manejo de algu-
mas das unidades de conser-
vação da Paraíba. Esta primei-
ra reunião será sobre a Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Roncador, na Câmara Munici-
pal de Borborema, às 14h.

Todas as audiências para 
discussão de plano de mane-
jo são abertas ao público, que é 
convidado a tratar as necessida-
des de cada área. Na sexta-feira 
seguinte (3), a reunião será a res-
peito da Pedra da Boca, a par-
tir das 9h, no Campus da UEPB 
em Araruna. Já no dia 10, será 
discutido o plano de manejo da 
APA do Cariri, também às 9h, 
no auditório do Sebrae em Ca-
baceiras.

O plano de manejo é um do-
cumento previsto pela lei do 
Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natu-
reza (SNUC) e consiste em um 
conjunto de estudos ambien-
tais sobre a unidade de conser-

vação, trazendo regras, planos e 
programas que visam ao cum-
primento dos objetivos para a 
manutenção de determinada 
unidade de conservação. Com 
ele, é possível se fazer um con-
trole ambiental mais eficaz so-
bre as unidades de conservação.

“O plano de manejo serve 
para assegurar que a unidade 
será utilizada da forma a que 
se propõe, além de consolidar 
a preservação ambiental com 
as atividades existentes, para 
que estas sejam regradas e pos-
sam acontecer sem danos am-
bientais”, explicou a engenheira 
ambiental da Sudema, Natá-
lia Pessoa.

A audiência pública é uma 
etapa importante para a efeti-
vação do plano de manejo, sen-
do uma exigência legal para a 
aprovação do documento. Nela, 
é apresentado o diagnóstico re-
alizado pela empresa contrata-
da para elaboração do plano de 
manejo, possibilitando a discus-
são com a sociedade civil para 
que seja possível compreender 
as necessidades da gestão e da 
população.

Sudema realiza debates 
sobre planos de manejo

Foto: Secom-PB

Regramento sobre o registro e a presença de embarcações na área das piscinas naturais é uma das medidas de proteção

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) e a Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) levam o 
programa Amigos da Praia à 
Praia dos Seixas, hoje e ama-
nhã. O objetivo da ação é orien-
tar os frequentadores do local 
sobre o descarte de resíduos 
durante sua permanência na 
praia e a preservação da ve-
getação.

O superintendente execu-
tivo da Emlur, Igo Morais, ex-
plica que o trabalho educativo 
está percorrendo todo o lito-
ral de João Pessoa. “Iniciamos 
no último dia 14, nas praias de 
Cabo Branco e Tambaú, e de-
pois fomos ao Bessa, na sema-
na passada. Na semana que 

vem, estaremos em Manaíra e 
Tambaú”.

O gestor destaca a impor-
tância de incentivar as pesso-
as a levarem uma sacolinha ou 
recipiente para armazenar os 
resíduos produzidos durante 
o tempo em que estiverem na 
praia. “Ao irem embora, é só 
amarrar a sacolinha e descar-
tar nas lixeiras, papeleiras ou 
contêineres instalados na orla”.

Os agentes do programa 
vão distribuir sacolinhas aos 
frequentadores das praias. A 
abordagem sobre o correto des-
carte inclui banhistas, vende-
dores ambulantes, pessoas que 
alugam guarda-sol e comer-
ciantes e trabalhadores dos res-
taurantes, bares e quiosques.

Vegetação
As equipes da Educação 

Ambiental da Semam vão 
orientar sobre os cuidados 
com a preservação da vege-
tação fixadora de dunas, que 
é área protegida pela legisla-
ção ambiental, além de abor-
dar a questão do descarte de 
resíduos. Na Tenda Verde da 
Semam haverá a distribuição 
de mudas de árvores nativas 
à população. 

O programa recebe apoio 
de várias secretarias munici-
pais e das organizações não-
governamentais (ONGs) Peixes 
da Caatinga, Guajiru – Ciência, 
Educação e Meio Ambiente e 
Inpact Pesquisa e Ação tam-
bém apoiam a iniciativa.

“Amigos da Praia” chega, hoje e amanhã, à Praia dos Seixas
ação educativa

Equipes do programa ambiental orientam os banhistas sobre a forma correta do descarte de resíduos

Foto: Secom-JP
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Visitantes encontrarão na megaestrutura do evento informações sobre a Operação Lei Seca no estande do Detran, assim como orientações relativas aos direitos do consumidor no espaço do Procon-PB

Órgãos como Cagepa, Procon-PB, Detran, entre outros, têm estandes no evento, que acontece até 5 de fevereiro

Estado disponibiliza vários serviços
salão do artesanato

Quem visita o 35º Salão do 
Artesanato Paraibano, que está 
sendo realizado até o dia 5 de fe-
vereiro em uma megaestrutura 
montada na orla de Cabo Bran-
co, em João Pessoa, além de en-
contrar o mais autêntico arte-
sanato produzido do Litoral ao 
Sertão, vai poder facilitar o dia 
a dia com uma série de serviços 
disponibilizados pelo Governo 
do Estado: segunda via de con-
ta de água, registro de reclama-
ções no Procon-PB ou até mes-
mo informações de abertura de 
empresas, no estande da Junta 
Comercial da Paraíba (Jucep). O 
Salão do Artesanato Paraibano, 
que nesta edição homenageia de 
forma inédita a cultura indíge-
na, é uma realização do Gover-
no do Estado e Sebrae-PB. 

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Setde), Rosália Lucas, 
destacou que a parceria com di-
versos órgãos e autarquias do 
Governo do Estado, além de fa-
cilitar o dia a dia da população, é 
mais uma importante iniciativa 
de prestígio ao evento. “Colocar 
serviços à disposição de quem 
prestigia o 35º Salão do Artesa-
nato é também uma maneira de 

o Governo do Estado agradecer 
aos turistas, que recebe orienta-
ções no estande da PBTur, e aos 
paraibanos, que podem rece-
ber desde orientações de trânsi-
to no estande do Detran-PB ou 
até mesmo fazer uma reclama-
ção no Procon”, comentou. 

A gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, também desta-
cou a importância da parceria. 
“Sempre digo que os bons se 
encontram, e a realização do 
Salão, no mês de janeiro aqui 
em João Pessoa, e no mês de 
junho em Campina Grande, 

n 

35º Salão do 
Artesanato 
da Paraíba 
ocorre na 
estrutura 
armada na 
orla da Praia 
do Cabo 
Branco, em 
João Pessoa

mostra de forma clara essa mi-
nha teoria. Num evento como 
este, todos - com a liderança 
do governador João Azevêdo 
e da nossa presidente de honra 
do PAP, Ana Maria Lins, se dão 
as mãos. O resultado é que, não 
apenas o nosso artesão, a nos-
sa artesã, saem ganhando, mas 
toda a população, por exemplo, 
com esta série de serviços que 
estamos oferecendo”, enfatizou. 

Entre os serviços mais pro-
curados estão os oferecidos pela 
Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB). No estan-
de do Procon-PB, é possível des-
de receber orientações sobre as 
relações de consumo a registrar 
reclamações, com toda a estru-
tura necessária, como ressaltou 
a superintendente da Autarquia, 
Késsia Cavalcanti. 

“O Procon da Paraíba sem-
pre é parceiro do Salão do Ar-
tesanato no intuito de, cada vez 
mais, trazer orientações aos con-
sumidores e também aos arte-
sãos. Aqui, nós temos a possibi-
lidade de atender o consumidor 
que frequenta o Salão, de regis-
trar a sua reclamação ou mes-
mo tirar dúvidas, um serviço 

que é ofertado fora do horário 
do nosso expediente. O consu-
midor que aqui chegar será aten-
dido da mesma forma como se 
estivesse em qualquer uma das 
nossas 22 unidades”, afirmou. 

O Programa Empreender 
Paraíba também está disponi-
bilizando uma série de serviços 
para os artesãos que participam 
do Salão e o público em geral. 
Para os artesãos estão sendo 
oferecidas inscrições da Linha 
Empreender Artesanato, assim 
como Capacitação em gestão 
empresarial básica, além de re-
negociação e renovação de cré-
dito. No quadriênio 2019-2022, a 
Linha Artesanato do Empreen-
der liberou mais de R$ 1 milhão 
em 169 contratos pagos.

Outro estande muito pro-
curado pelo público visitante 
do Salão do Artesanato é o da 
Companhia de Água e Esgoto 
da Paraíba (Cagepa). No local, 
é possível contar com uma sé-
rie de serviços: segunda via ou 
até mesmo receber orientações 
sobre como evitar desperdício. 
Consulta de possíveis débitos, 
registrar vazamentos e desobs-
trução de esgoto também estão 
entre os serviços oferecidos. 

Com João Pessoa lotada de 
turistas, a Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) também 
disponibilizou no Salão do 
Artesanato um estande para 
atender esse público, grande 
parte deles curtindo as férias 
no Litoral paraibano. Mas é 
justamente mostrar a quem vi-
sita a Paraíba que o Estado tem 
belezas que vão além de sol e 
praia. Para isso, desde 2019, a 
PBTur vem realizando um ma-
peamento fotográfico de vá-
rias cidades e de regiões do 
Estado para incrementar seu 
Banco de Imagens.

“A gente entende que o ar-
tesanato, assim como uma 
praia, uma cachoeira, também 
é um atrativo turístico. Este Sa-
lão é muito importante, acon-

tece no mês de janeiro, a cida-
de lotada. Então, montamos no 
Salão um posto de atendimen-
to ao turista e estamos aqui du-
rante todos os dias do evento”, 
acrescentou a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino. 

O diretor de marketing da 
PBTur, Luciano Lapa, disse 
que a instalação de um Cen-
tro de Informações Turísticas 
durante o funcionamento do 
Salão do Artesanato atende 
uma demanda de serviço aos 
turistas que estão passando 
férias na capital paraibana e 
que buscam informações so-
bre outros roteiros turísticos 
pelo Litoral e cidades do inte-
rior do Estado. 

“Famílias estão em férias 
em João Pessoa e depois de al-

PBTur tem estande com informações turísticas

•O Salão do Artesanato Paraibano funciona das 15h às 22h, todos 
os dias da semana, em uma megaestrutura montada — totalmente 
climatizada — na praia de Cabo Branco, logo após o Jangada Clu-
be. A entrada é gratuita, mas a gestão do PAP pede que a popu-
lação leve um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação 
após o evento será destinada a entidades que atendem pessoas em 
condição de pobreza.
A estimativa da gestão do PAP é que passem pelo Salão do Artesa-
nato Paraibano 120 mil pessoas, gerando um volume de negócios 
em torno dos R$ 2 milhões — entre vendas e encomendas. Além 
do artesanato indígena, outras tipologias também estarão presen-
tes no evento: renda renascença, brinquedos populares, cerâmica, 
madeira e metal, por exemplo, além do melhor de bebidas e da 
gastronomia regional.

Serviço

guns dias na cidade buscam 
outras alternativas de lazer e 
nós, felizmente, já dispomos de 
roteiros em Campina Grande, 
Ingá, Cabaceiras e Brejo. Isso 

sem falar nos roteiros pelo Li-
toral Norte”, explicou. Técni-
cos da PBTur distribuem folders 
e mapas aos turistas interes-
sados.

Foto: Antônio David/Secom-PB

Ações do Governo do Estado garantem segurança aos turistas

Quem percorre a orla 
de João Pessoa e cidades vi-
zinhas, depara-se com um 
número elevado de turistas 
circulando pelas praias, ocu-
pando as barracas de comi-
das típicas, pedalando pela 
orla, passeando de buggys pe-
las praias do Litoral Norte e 
Sul. A projeção feita pelo se-
tor de turismo paraibano é 
um incremento da ordem de 
10% no número de turistas 
no Estado, se comparado ao 
Verão anterior à chegada da 
pandemia, em 2020. 

Na avaliação da presiden-
te da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ruth Aveli-
no, a presença de turistas na 
capital paraibana e outras ci-
dades da Região Metropolita-
na é resultado de um trabalho 
de divulgação do Destino Pa-
raíba ao longo de 2022 e anos 
anteriores. Segundo ela, o tra-
balho realizado pelo Governo 
do Estado, por intermédio da 
Secretaria de Estado do Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico e PBTur, em parceria 
com a Prefeitura de João Pes-
soa e ABIH-PB, colhe os frutos 
neste período do ano. 

Circulando pelas lojas do 
Mercado de Artesanato de 
Tambaú, o casal Luis e Mi-
riam Arruda, de São Paulo, é 
o exemplo do turista que visi-
ta o Destino Paraíba. Ele, ad-
vogado, Miriam empresária. 

Hospedados na casa de 
amigos na Praia do Cabo 
Branco, o casal Luis e Miriam 
está adorando João Pessoa, as 
praias, a acolhida e os preços. 
“Tudo de bom. Não temos do 
que reclamar. Sendo uma ca-
pital, os preços das refeições 
e bebidas são acessíveis, nada 
de exorbitante. Indicarei para 
amigos”, garantiram.

Ambiente seguro 
Ruth Avelino avalia que 

para que esses turistas retor-

nem em outras oportunida-
des é necessário um apoio de 
outras secretarias e órgãos 
estaduais. “Não podemos 
deixar de citar o trabalho in-
cansável do Batalhão Espe-
cializado em Policiamento 
Turístico. Quem visita nossa 
capital e arredores sente-se 
seguro, protegido e isso faz 
com que as famílias optem 
em retornar”, explicou

De acordo com o coman-
dante do Batalhão Especiali-
zado em Policiamento Turís-
tico (BEPTur), major Bruno 
Rodrigues, desde o lança-
mento da Operação Verão até 
a primeira quinzena de ja-
neiro de 2023, houve uma re-
dução dos índices de crimes 
contra a pessoa. Segundo ele, 
foi registrada uma diminui-
ção de 73,9% nos roubos a 
pessoa; mais de 100% nos 
roubos de veículos e nenhum 
homicídio na região da orla. 

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Hospeda-
gem e Alimentação de João 
Pessoa e Região Metropoli-
tana, Delano Praiano, con-
firmou que o setor percebe 
um policiamento ostensivo 
na orla e um bem-estar vi-
vido pelos turistas. Para ele, 
as ações desenvolvidas pelo 
Governo do Estado em par-
ceria com o trade vêm con-
solidando a imagem de se-
gurança para os visitantes. 

Já o presidente da As-
sociação Brasileira de Ho-
téis, secção Paraíba, Rodri-
go Pinto, diz que o trabalho 
desenvolvido pelo Governo 
do Estado e trade ao longo 
de 2022 gerou esse volume 
de turistas. “Iremos continu-
ar a fazer o mesmo trabalho 
em 2023 de forma intensa e 
unida entre o poder público 
e o privado em busca de um 
objetivo comum, que é o de-
senvolvimento contínuo do 
nosso turismo”, enfatizou.

Alta estação atrai turistas 
e movimenta Grande JP

orla marítima

O Batalhão de Polícia 
Ambiental, juntamente com 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) e 
o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), apreenderam 
359 quilos de caranguejo-uçá 
capturados irregularmente 
no período do defeso. 

A apreensão aconteceu na 
quinta-feira dentro da  “Ope-
ração Vida” teve o objetivo e 
reprimir a pesca e comércio 
irregular do Caranguejo-u-
çá, no período do defeso, na 
região do Litoral Norte pa-
raibano. 

Durante a ação, também 
foi apreendido uma ave sil-
vestre e lavrado alguns pro-

cedimentos administrativos 
por parte do Ibama. As equi-
pes da Polícia Ambiental, 
Ibama e ICMBio devolveram 
todos os animais aprendidos 
na operação ao seu habitat na-
tural, conforme prevê a legis-
lação vigente.

O Batalhão de Polícia 
Ambiental informou, tam-
bém, que é importante lem-

brar, que na fase de defeso do 
caranguejo-uçá é totalmente 
proibida a captura, transpor-
te, armazenamento e comer-
cialização da espécie, uma 
vez que estão na temporada 
de reprodução, como regu-
lamenta o artigo 34 da Lei 
Federal nº 9.605/98. A prote-
ção visa evitar a extinção da 
espécie. 

Polícia apreende 359 quilos de caranguejo-uçá
meio ambiente

Foto: Secom-PB
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De 2000 a 2022, 8.058 pessoas morreram em acidentes na Paraíba. A maioria estava trafegando em motos

Motociclistas são 70% dos mortos
trânsito 

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Os acidentes de trânsito 
ocasionaram de 2000 a 2022, 
8.058 vítimas, das quais cer-
ca de 70% delas trafegavam 
em motocicletas. As informa-
ções são da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES). A quantida-
de total de mortes no trânsito 
de João Pessoa é superior à 
quantidade da população de 
alguns municípios paraiba-
nos, a exemplo de Juarez Távo-
ra, que possui 8.014 habitantes. 

No acumulado de 2000 a 
2022 foram 5.558 mortes envol-
vendo motociclistas e 2.500 en-
volvendo motoristas de carros. 
Os dados chegam como um 
sinal de alerta neste mês em 
que se comemoram os 25 anos 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB). 

No ano 2000, as mortes pro-
vocadas por acidentes com 
motos e carros atingiram 115 
pessoas, enquanto em 2022 
foram 558 vítimas, o que re-
presenta uma alta de 385%.  A 
predominância maior é de aci-
dentes com motos.

A frota de veículos no esta-
do  também aumentou nas úl-
timas décadas. Informações 
do Departamento Estadual de 
Trânsito na Paraíba (Detran
-PB) mostram que a frota geral 
de veículos saiu de 257.279 em 
2000 para 1.478.190 em 2021, 
um acréscimo de 474,5%. 

Em paralelo a esse cresci-
mento da frota, os desrespei-

  
A equipe da Divisão de 

Educação (Died) da Superin-
tendência Executiva de Mobi-
lidade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) esteve, na manhã 
de ontem, no Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(CMEI) Antônio Varandas de 
Carvalho, em Manaíra, para 
uma ação educativa com os 
alunos. O objetivo foi o de re-
passar os ensinamentos de se-
gurança no trânsito.

O teatro de bonecos da 
Died com os personagens 
“Seu Agente de Trânsito” e 
“Dona Faixinha” fez o maior 
sucesso e, de maneira lúdica 
e animada, levaram ensina-
mentos importantes de segu-
rança no trânsito para a crian-
çada, a exemplo da travessia 
na faixa de pedestre e a utili-
zação do cinto de segurança. 
Aprendizados que os peque-
nos compartilham em casa e 
com os amiguinhos, tornando-
se agentes multiplicadores. No 
final das atividades todas as 
crianças receberam cartilhas 
de pintar com temas de segu-
rança no trânsito.    

A diretora do CMEI, An-
drea Aguiar, destacou a im-
portância da ação da Se-
mob-JP. “Muito importante o 
trabalho desenvolvido pela 
equipe de educação da Semob. 
As crianças interagiram bem 
animadas com os personagens 
do teatro, absorvendo os ensi-
namentos passados na apre-
sentação. Uma manhã dife-
rente para os alunos da nossa 
escola, com aprendizados fun-
damentais de segurança no 
trânsito”, destacou.

Noções seguras 
de trânsito 
para crianças

semob

Quem tem insulfilm no 
carro, a popular película 
fumê, tem que ficar atento às 
regras do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), altera-
das desde o ano passado se-
gundo determinação prevista 
na resolução 960/2022. Com a 
atualização, o percentual mí-
nimo de luz exigido para atra-
vessar a película, passa a ser 
de 70%. Antes, era aceito até 
75%. A regra vale para para
-brisas e outras áreas que per-
mitem a visibilidade do mo-
torista. No caso dos vidros 
traseiros, o  mínimo permi-
tido continua sendo de 28%. 

Também está proibido 
manter películas que estejam 
com bolhas, porque elas po-
dem comprometer a visibili-
dade dos motoristas, gerando 
riscos à segurança da condu-

ção.  Entre as mudanças, tam-
bém está a proibição de al-
guns tipos de película, como 
a refletiva ou opaca, que im-
pedem a passagem de luz. A 
regra vale para todos os vi-
dros do veículo, com isenção 
para vidros do teto, blinda-
dos, máquinas agrícolas, flo-
restais, rodoviárias e veícu-
los destinados à circulação 
fora de vias públicas.

O cumprimento das nor-
mas pode ser fiscalizado por 
diferentes órgãos, a exem-
plo dos Departamentos Es-
taduais de Trânsito (Detrans), 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e do Departamen-
to Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (Dnit). 
Em caso de desobediência, o 
condutor responderá por in-
fração grave, estando sujeita 
a pagar multa de R$ 195,23, 
além de receber cinco pon-
tos na CNH e correr o risco 

de ter o veículo detido. 
A observância do cumpri-

mento da resolução 960/2022 
pode ocorrer nas fiscaliza-
ções das estradas e em algu-
mas situações em que o moto-
rista necessitar  fazer vistoria 
no Detran. O gerente de vis-
toria e emplacamento do De-
tran-PB, Renato Prado,  de-
clarou que existem situações 
em que, um dos itens avalia-
dos no órgão é o percentual 
mínimo do insulfilm. “Essa 
observação pode ser feita em 
ocasiões como transferência 
de propriedade, segunda via 
do recibo, alteração de dados 
e características do veículo, 
implantação e baixa de gra-
vame, colocação ou reposição 
de placa Mercosul”, contou.

Segundo ele, o motoris-
ta tem de ficar atento, e não 
passar desse limite de 70%. 
No entanto, nas vistorias, 
não é difícil encontrar veí-

Veículos devem ter película com até 70% de visibilidade
fiscalização

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Principais Mudanças

A resolução 960/2020 do Contran foi publicada 
no Diário Oficial da União em 17 de maio do 
ano passado, passando a valer em 1º de junho. 
Veja algumas mudanças quanto à transmitância 
luminosa das áreas envidraçadas:
- O percentual de luz exigido para atravessar 
a película não pode ser menor do que 70%. - A 
regra vale para para-brisas e outras áreas que 
permitem a visibilidade do motorista. 
- Nos vidros traseiros, o  mínimo permitido conti-
nua sendo de 28%. 
- Está proibida a manutenção de películas que 
estejam com bolhas
- Fica vetado o uso de alguns tipos de película, 
como a refletiva ou opaca. Estão isentos dessa 
regra vidros do teto, blindados, máquinas agrí-
colas, florestais, rodoviárias e veículos destina-
dos à circulação fora de vias públicas.

culo apresentando pelícu-
la com transmitância lu-
minosa menor, como 50%, 
por exemplo. Nesse caso, a 

pessoa está irregular e tem 
de se adequar. “É uma mu-
dança sutil, mas é preciso 
atenção”.

Desde 2022, resolução do Conselho Nacional 
de Trânsito determina que o percentual mínimo 
de luz exigido para atravessar a película dos 
veículos é de 70%. Antes era aceito até 75%

A educação da popula-
ção está na base para rever-
ter o quadro de acidentes 
e mortes no trânsito, se-
gundo alguns especialistas 
em trânsito. A presidente 
da Comissão do Direito de 
Trânsito da OAB-PB, Gior-
dana Coutinho, declarou 
que no ano passado a Pa-
raíba, por meio do Conse-
lho Estadual de Educação, 
estabeleceu na grade curri-
cular dos alunos do Ensino 
Fundamental, a Educação 
de Trânsito como discipli-
na transversal. 

“Nós estamos no in-
tuito de rever essa deci-
são e ver se a gente conse-
gue colocar essa educação 
de trânsito desde o Ensino 
Fundamental. Isso inten-
sifica o clamor para que as 
pessoas tenham conscien-
tização. Teve um caso na 
Paraíba em que a pessoa se 
sentiu prejudicada por ter 
sido fechada no trânsito e 
foi atrás do motorista para 
tomar satisfação, o que pro-
vocou um acidente. É uma 
questão muito estrutural 
e intrínseca da personali-
dade de cada pessoa, que 
precisa ser formada desde 
a educação fundamental. 

Por isso, a gente vai  lutar 
para a volta da Educação 
de Trânsito nas Escolas”.

Segundo Giordana 
Coutinho, a população pre-
cisa entender a importân-
cia da autoescola na forma-
ção dos condutores, com as 
noções de como se portar 
e as práticas defensivas no 
trânsito. “A autoescola vai 
dizer ao condutor como ele 
deve agir no trânsito em 
várias disciplinas, desde a 
mecânica do veículo até a 
direção defensiva, incluin-
do, ações de cidadania para 
evitar briga desnecessária”. 

O engenheiro civil, es-
pecialista em mobilidade 
urbana, Nilton Pereira, fri-
sou que o CTB é bom no 
seu conteúdo, mas precisa 
que os órgãos aprimorem 
suas ações. “O que falta é 
que todas as determina-
ções sejam cumpridas”.

De acordo com ele, o 
Código é uma ferramenta 
eficaz para atuação tanto 
em ações preventivas como 
corretivas, por garantir, 
amparada na legislação, 
uma fiscalização eficien-
te, seja com equipamentos 
eletrônicos ou agentes de 
trânsito”.

Educação para o trânsito 
desde o fundamental

Especialistas apontam que imprudência de motociclistas tem contribuído para mortes

Fo
to

s:
 R

ob
er

to
 G

ue
de

s

tos ao CTB são constantemente 
flagrados pelas equipes de fis-
calização. Há nove anos atuan-
do em fiscalizações, o agen-
te de trânsito da Operação Lei 
Seca do Detran-PB,  Wilham 
Alves, conhecido como Agente 
Alves, afirmou que quando se 
fala em desobediência ao CTB, 
é comum observar a prática “de 
condução da motocicleta sem o 
uso do capacete, condução do 
carro sem a utilização do cinto 
de segurança e condução dos 
veículos por pessoas não ha-
bilitadas”. Agente Alves desta-
cou que encontra vários perfis 
de motoristas durante as fisca-
lizações. Ele destacou que, nes-
ses 25 anos, o CTB passou por 
alterações e uma delas foi a en-
trada da Lei 11.760/2008 (Lei 
Seca). Para Agente Alves, essa 
lei e suas alterações posterio-

res contribuíram para a redu-
ção da prática perigosa que é a 
combinação entre álcool e vo-
lante. “Se não tivéssemos a Lei 
Seca, os índices de sinistros de 
trânsito ocasionados por essa 
combinação seriam maiores”.

Ao destacar as mudan-
ças importantes ocorridas 
no CTB, a presidente da Co-
missão do Direito de Trânsi-
to da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB), Giordana Couti-
nho, citou a legislação que diz 
respeito à alcoolemia. Gior-
dana enfocou a Lei 14.071 de 
de 2021, que entrou em vigor 
em abril de 2022. Essa lei abor-
da os homicídios culposos de 
trânsito e lesão corporal cul-
posa, que estão nos artigos 302 
e 303 do CTB.

De acordo com ela, a lei diz 

que “não é permitida a substi-
tuição de pena restritiva de li-
berdade por uma restritiva de 
direito ou prestação de servi-
ço, quando ficar comprovado 
que a pessoa estava alcooliza-
da na direção durante o even-
to criminoso”.

Sobre as mortes em aciden-
tes, Giordana apontou que o 
maior problema está na condu-
ta do motorista, pedestre e pas-
sageiro. “Se você pede ao pas-
sageiro para colocar o cinto de 
segurança parece que você está 
o ofendendo. Você pede a um 
condutor para assistir às aulas 
na autoescola, ele pergunta se 
não tem um jeitinho para não 
assistir porque não tem tem-
po. As pessoas não têm tem-
po para aprender e refletir que 
sua conduta no trânsito pode 
causar lesão e destruir vidas”.
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Esquema de mobilidade urbana, serviços de saúde e de informações aos foliões foram definidos durante reunião

PMJP discute estrutura do Carnaval
organização

Diversas secretarias que 
fazem parte da Prefeitura de 
João Pessoa se fizeram pre-
sentes em reunião, na manhã 
de ontem, para alinhar os de-
talhes para o trabalho duran-
te as prévias carnavalescas, 
Folia de Rua e Carnaval Tra-
dição, que acontecem na capi-
tal a partir de hoje.

Na reunião, foram defini-
dos os locais onde ficarão os 
serviços de saúde e segurança, 
além de sinalização, esquema 
de mobilidade urbana, estru-
tura, reforço de pessoal para 
orientação da população, da 
segurança e de limpeza urba-
na para que a cidade realize 
um Carnaval com tranquili-
dade para todos que escolhe-
rem João Pessoa para se di-
vertir.

“Fizemos essa reunião de 
alinhamento do nosso carna-
val e chamamos todas as se-
cretarias envolvidas para ver 
as demandas que foram soli-
citadas pelos blocos e pelo Fo-
lia de Rua para que da melhor 
forma e com maior tranquili-
dade, a Prefeitura esteja pron-
ta e preparada para atender às 
necessidades dos que fazem o 
Carnaval. Fico muito feliz em 
poder organizar essa reunião 

com o aval do prefeito Cícero 
Lucena para podermos fazer o 
melhor carnaval da história de 
João Pessoa”, frisou o vice-pre-
feito Leo Bezerra, que coorde-
nou a reunião.

Estiveram presentes na 
reunião representantes da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob), Se-
cretarias Municipal de Saúde 
(SMS), de Meio Ambiente (Se-
mam), de Segurança Urbana 
e Cidadania (Semusb), Infra-
estrutura (Seinfra), Comuni-
cação Social (Secom) e Procu-
radoria-Geral do Município.

n 

Demandas 
do Folia de 
Rua e de 
agremiações e 
blocos foram 
apresentadas 
na reunião 
com diversos 
órgãos

n 

Programação 
inclui as 
bandas Cheiro 
de Amor, 
Babado Novo 
e diversos 
artistas de 
Campina 
Grande 

A prévia carnavalesca do 
Carnaval Tradição 2023 come-
ça na noite de hoje. O evento, 
da Prefeitura de João Pessoa, 
através da Fundação Cultural 
(Funjope), vai ter início sem-
pre às 19h e contará com apre-
sentações de escolas de sam-
ba, tribos indígenas, ala ursas 
e clubes de frevo em oito bair-
ros da capital.

 As prévias acontecem 
sempre antes do desfile oficial 
da avenida Duarte da Silveira, 
no período do Carnaval. Com 
o objetivo de valorizar e incen-
tivar a cultura popular, a Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
busca fomentar as tradições 
carnavalescas dos bairros. 

 “As prévias são parte fun-
damental do nosso Carna-
val. É um momento de aque-
cimento para as agremiações 
mostrarem os seus prepara-
tivos e mobilizarem o públi-
co. Além disso, fazer com que 
a cidade entre nesse clima de 
carnaval. João Pessoa tem um 
Carnaval longo, que come-
ça no dia 9 de fevereiro e vai 
até a Quarta-feira de Cinzas. 
As prévias já dão esse aque-
cimento. É onde vamos sen-
tir a força do batuque de João 
Pessoa”, comentou o diretor 
executivo da Funjope, Mar-
cus Alves.

 Programação - Os bairros 
que vão ter apresentações são: 
Mandacaru, Torre, São José, 
Cruz das Armas, Róger, Es-
planada, Jaguaribe e Rangel. 
Neste sábado (28) tem, na ave-
nida Floriano Peixoto, em Ja-
guaribe, a tribo indígena Papo 
Amarelo, os clubes de frevo 
Piratas e São Rafael, Escola de 
Samba Malandros do Morro 
e a ala ursa Anos Dourados.

 Também neste sábado, no 
Porto de João Tota, em Man-
dacaru, se apresentam as ala 
ursas Branco e Cia, Selvagem 
e Celebridade, as tribos in-
dígenas Tupinambás e Tupi 

Guarani e o clube Gigantes 
do Frevo.

 As apresentações de ama-
nhã serão na rua Carneiro da 
Cunha, no bairro da Torre, 
com as ala ursas Alegria do 
Panda e Branco 13 de Maio, 
a tribo indígena Ubirajara, o 
clube de frevo Cultural Ban-
deirante e a Escola de Samba 
Malandros do Morro.

 Na próxima sexta-feira (3), 
no bairro São José, as atrações 
serão a Escola de Samba Pavão 
de Ouro, o clube de frevo Sai 
da Frente Dona Emília, a tri-
bo indígena Guanabara e as 
ala ursas Treme-Treme e San-
ta Cruz. A concentração será 
ao lado da Igreja Católica São 
José, na rua Edmundo Filho.

 No sábado (4), a Escola de 
Samba Unidos do Róger, as ala 
ursas Jamaica e Solitário, a tri-
bo indígena Pele Vermelha e o 
clube de frevo Cigano de Es-
planada vão estar no bairro de 
Cruz das Armas, na rua Presi-
dente Félix Antônio, próximo 
à Rua do Rio.

 Já no domingo (5), as Esco-
las de Samba Unidos do Róger 
e Império do Samba se con-
centram no cruzamento das 
ruas Juiz Gama e Melo e a rua 
da Saudade, no bairro do Ró-
ger, para se apresentarem jun-
to com as ala ursas Sem Lenço, 
Sem Documento, Piratas de Ja-
guaribe e Gavião.

 O bairro Esplanada vai 
receber a tribo indígena Afri-
canos, o clube de frevo Sai da 
Frente Dona Emília e a Escola 
Império do Samba, na quarta-
feira (16). A concentração será 
na rua Lourenço César com a 
Ibiapina de Souza Magalhães.

 Encerrando a noite de pré-
vias, a Praça da Amizade, no 
bairro do Rangel, vai ter a ani-
mação da Escola de Samba Pa-
vão de Ouro, do clube de fre-
vo Cigano do Esplanada, da 
ala ursa Amigo e Batucada e 
da tribo indígena Ubirajara.

Prévias carnavalescas 
começam neste sábado

jaguaribe

Gestores da Prefeitura de João Pessoa discutiram os detalhes técnicos para a realização das prévias e do Carnaval 2023

Foto: Secom-PJ

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Começa, hoje, o Campina 
Folia 2023, com o desfile de 
blocos animados com orques-
tras, marchinhas de carna-
val, e trios elétricos com atra-
ções embalando os foliões com 
músicas clássicas do axé baia-
no. Também não faltará forró 
na terra do Maior São João do 
Mundo. A folia começa com o 
baile D’á Notícia, que vai acon-
tecer na AABB, a partir das 
21h, e contará com a apresenta-
ção da cantora Erika Marques. 

O Baile comemora 28 anos 
de sua criação e pretende reu-
nir mais uma vez profissio-
nais de comunicação, estudan-
tes de jornalismo, publicidade 
e arte mídia. Nesta edição de 
2023 será feita uma homena-
gem póstuma ao jornalista 
Fernando Soares dos Santos, 
que morreu em janeiro de 2021, 
por complicações da Covid-19. 
“É mais uma oportunidade 
que temos de colocar a alegria 
de vivenciar mais uma gran-
de festa. Muitos profissionais 
de comunicação trabalham 
durante o carnaval e fazemos 
esse baile nas prévias para que 
todos possam participar antes 
de correr atrás da notícia”, dis-
se Astrogildo Pereira, um dos 
organizadores.

A partir da próxima quar-
ta-feira até o dia 28 de feverei-
ro, o município terá um evento 
cultural  com exposições car-
navalescas para mostrar toda 
a história do carnaval na Rai-
nha da Borborema, além de 
aula-espetáculo e até um bai-
le beneficente.

No próximo sábado (4), cin-
co blocos saem pelas ruas de 
Campina Grande esquentan-
do de vez a festa. Estão progra-
mados para animar os foliões: 
Bloco da Fava, Foliões da Pra-
ça da Bandeira, Serenata dos 

Campina Folia 2023 promete bailes, trios, 
orquestras e blocos até o início de março

tradição

Amores, Bloco da Saudade/
Serenata da Saudade, Bloco 
do Burgiff (Grêmio Recrea-
tivo Etílico Unidos do Bur-
giff), e também o Zé Pereira, 
um dos mais tradicionais da 
cidade e que, na época da rea-
lização da Micarande (carna-
val fora de época), era o único 
a sair durante o dia e execu-
tando só frevo e marchinhas. 
“Marcamos uma época boa 
em Campina Grande e esse 
ano queremos resgatar e le-
var os foliões mais uma vez 
a curtir muito frevo”, disse o 
empresário Hamilton Fechi-
ne. O bloco será comandado 
pela orquestra Som da Praça, 
em um trio elétrico.

Esta edição marca o re-
torno dos eventos carnava-
lescos, após a paralisação de 
dois anos, por causa da pan-
demia da Covid-19. “Esse re-
torno será emocionante. Es-
tamos realizando reuniões 
com os organizadores dos 
eventos, desde o ano passa-
do, para fazermos uma edi-
ção grandiosa. A partir deste 
sábado, iniciaremos o nos-

so carnaval, com muita ale-
gria, cultura e atraindo de-
senvolvimento econômico e 
turístico para o município” 
destacou a secretária de De-
senvolvimento Econômico, 
Laryssa Almeida.

No dia 5 de fevereiro, den-
tro do Campina Folia, terá o 
Baile Verde e Branco, no Clu-
be Campestre, com a banda 
Cheiro de Amor e orquestras. 

No dia 9, será promovida 
uma aula-espetáculo Frevan-
do, dentro da Feira Central. 
No dia 10, acontecerá o Baile 

Municipal Carnavalesco, na 
sede da AABB. Nesse dia, es-
tará nas ruas, o bloco Arras-
ta Axé. Também será dado 
o início do Carnaval Tradi-
ção, com o desfile das esco-
las de samba e troças carna-
valescas.

No dia 11, saem às ruas os 
blocos Neto Folia, Foliões do 
Ferro, e SalvFolia. No dia 12, 
As Doidaliscas do Oriente, 
Bloquinho da Haus, Segura 
na minha IPA, Peru na Mão, 
Bloco do Caju, Segura o Ba-
que e Cangerê. No dia 16, será 
a vez do tradicional Bloco da 
Cinquentinha, formado por 
professores, alunos e técni-
cos da Universidade Estadu-
al da Paraíba (UEPB). 

No dia 25 estão progra-
mados o Rubacão da Socor-
ro, com Gitana Pimentel; Blo-
co Uau, com Babado Novo;  e 
Ressacão do Beco 31. No dia 
seguinte, sai o Bloco Virgens 
de CG. No dia 4 de março, 
desfilam o “Véi do Buxão” 
e Baile da Rainha. O evento 
será encerrado com o Vai ro-
lar sentimentos “vrs”.

Orquestra de Zé Pereira desfilará no dia 4 de fevereiro, retomando a tradição da folia

Foto: Ascom /Bloco Zé Pereira 
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Já virou uma questão folcló-
rica a predileção dos pernam-
bucanos pelas hipérboles quan-
do eles descrevem seu estado ou 
fatos de sua história para quem 
não é de lá. O título do novo li-
vro do jornalista e crítico musi-
cal paraibano radicado no Reci-
fe (PE), José Teles, parece saído 
desse mesmo enredo, mas Choro 
e Frevo: Duas viagens épicas (Edi-
tora Página 21/Funcultura, 308 
páginas) conta com riqueza de 
detalhes, para que não se duvi-
de, de quando duas expedições 
musicais saíram da capital per-
nambucana na década de 1950 
para o Rio de Janeiro, na época 
capital federal, para entrar para 
a história e render narrativas im-
pressionantes.

O livro aborda a odisseia da 
viagem do Clube Carnavalesco 
Mixto Vassourinhas, que em-
barcou com 300 pessoas, sendo 
quase 70 músicos, todos com o 
intuito de mostrar o frevo per-
nambucano na “Cidade mara-
vilhosa”, no que é considerado 
pelo autor como a maior excur-
são da música brasileira. De for-
ma paralela e independente, é 
narrada também a jornada de 
instrumentistas, que viajaram 
milhares de quilômetros em 
1959, em um Jeep fabricado em 
1951, com destino à casa de Ja-
cob do Bandolim, no Rio de Ja-
neiro. A caravana levava Dona 
Ceça e o marido, João Dias; Ca-
nhoto da Paraíba; Rossini Fer-
reira; o violonista Zé do Carmo 
e Dona Melita, sua esposa, que 
produziu um diário com regis-
tros quase antropológicos dos 
cinco pela estrada.

O frevo foi antes. “Era a pri-
meira vez que os Vassourinhas, 
desde 1889, iam para o Rio. Mui-
ta gente não voltou, passaram 
muitos perrengues, fome, tive-
ram que continuar no Rio fa-
zendo exibições por quase um 
mês para conseguir voltar. De 
fato, isso foi épico mesmo. A via-
gem do choro foi mais pitoresca 
mesmo”, justifica Teles o uso do 
termo “épico” presente no livro. 
Na época em que o navio San-

tarém partiu para o Rio, a cida-
de era uma grande vitrine, uma 
câmara de ressonância da cultu-
ra brasileira na época. Os dois 
grandes carnavais que tinham 
no Brasil eram o do Rio e o do 
Recife. Ambos tinham música 
própria, como o maracatu e o 
frevo do Recife. Mas para chegar 
até lá foram muitos os desafios 
que precisaram ser superados. 
Condições que só aumentam a 
impressão de ter se tratado real-
mente de uma epopeia.

Até chegar a tocar para Ge-
túlio Vargas ou se apresentar 
no Carnaval carioca, os proble-
mas começaram antes mesmo 
do embarque. O dinheiro arre-
cadado sumiu e o grupo preci-
sou fazer paradas durante o tra-
jeto para angariar fundos para 
a subsistência das centenas de 
pessoas. A primeira dessas pa-
radas foi em Salvador, onde os 
pernambucanos influíram na 
criação do trio elétrico. “O baia-
no nunca tinha visto o frevo per-
nambucano ao vivo. Essa exibi-
ção dos Vassourinhas foi uma 
loucura na Bahia. Quando eles 
desceram no porto foram até a 
praça Castro Alves, onde fica 
o palácio do governo. O povo, 
quando viu uma orquestra com 
60 pessoas, endoidou e embura-
cou no meio do bloco. Quebra-
ram instrumentos, gente cor-
rendo, pessoal se refugiando no 
palácio do governo. Dodô e Os-
mar estavam lá e tiveram a ideia 
de tocar frevo com instrumento 
eletrificado”, conta Teles.

Apresentações em teatros 
também foram feitas em teatros 
no Rio. A grande atração eram os 
passistas que dançavam de for-
ma acrobática o ritmo desconhe-
cido, orgulho dos pernambuca-
nos que sempre quiseram que o 
frevo imperasse lá fora como um 
bem para exportação. “O Car-
naval de rua era pesado no Re-
cife. Mulher só entrava depois 
da virada. O negócio era barra 
pesada. As famílias, a peque-
na burguesia, a classe média só 
brincavam em clubes. Para sair 
pelas ruas, eles criaram os blo-
cos, que só desfilavam parentes 
e amigos. Eles criaram blocos 
de ‘pau e corda’, mas que tam-

bém tinham metais. Essas ban-
das eram orquestras que saíam 
com 70 violões. Ou seja, tinha 
muito violonista aqui. No Car-
naval, havia mil violonistas na 
rua”, detalha o crítico de música 
que ficou no Jornal do Commercio 
por 34 anos e tem mais de 30 li-
vros publicados, entre biogra-
fias, contos e crônicas.

Com essas histórias já conhe-
cidas por José Teles, mas muito 
pouco divulgadas em seus deta-
lhes, o amigo e organizador do 
livro, Amaro Filho, sugeriu in-
cluir a viagem dos “chorões” até 
o Jacarepaguá para se encontra-
rem com o já reverenciado Jacob 
do Bandolim, com quem os mú-
sicos como Canhoto da Paraíba 
trocava correspondências e fitas 
com músicas que eles comparti-
lhavam entre eles. “Este sarau 
na casa de Jacob fez história no 
Rio. Paulinho da Viola, cujo pai 
tocava com Jacob, contou que as-
sistiu. Estava com 17 anos, e não 
pretendia ser músico, embora 
o pai, Cesar Faria, fosse de um 
dos grandes grupos da história 
do choro. Paulinho revelou que 
decidiu ser músico depois de ver 
o sarau, sobretudo por causa de 
Canhoto da Paraíba, de quem ele 
foi amigo até o final da vida do 
violonista”, relembra Teles.

Sem bairrismos, Choro e Fre-
vo: Duas viagens épicas tem os in-
gredientes perfeitos para os per-
nambucanos incluírem mais 
argumentos às histórias que 
eles mesmos se divertem quan-
do contam sobre os feitos de seus 
conterrâneos. O livro de José Te-
les oferece uma perspectiva pre-
cisa de como o ponto de vista 
sobre a cultura nacional e em 
especial sobre como a música 
precisa de um olhar mais aten-
to para os fatores que não sur-
gem no Sudeste do país, apesar 
de quase sempre para lá conver-
gerem. “A história sempre é con-
tada a partir do Sudeste. Tudo 
começa por lá. Eu tenho a im-
pressão que o choro pode até não 
ter tido influência do Rio porque 
no Recife tem uma escola de vio-
lão muito forte, que vem do co-
meço do século passado, que foi 
quando o choro no Rio se for-
mou”, finaliza José Teles.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

DA
Jornalista paraibano José 
Teles lança ‘Choro e Frevo: 

Duas viagens épicas’, que fala 
sobre as expedições musicais 
na década de 1950 saídas do 
Recife para o Rio de Janeiro
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Obra aborda a 
odisseia do Clube 
Carnavalesco Mixto 
Vassourinhas, que 
embarcou com 
300 pessoas com o 
intuito de mostrar o 
frevo pernambucano 
na “Cidade 
maravilhosa”, além 
de mostrar a jornada 
de instrumentistas do 
choro que viajaram 
com destino à casa de 
Jacob do Bandolim, 
no Rio de Janeiro

Teles oferece uma perspectiva precisa de 
como o ponto de vista sobre a cultura 
nacional e, em especial, sobre como a 
música necessita de um olhar mais atento 
para os fatores que não surgem no Sudeste 

Foto: Rafael Passos/Divulgação
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Empada com caldo de cana
Uma das coisas boas da 

vida de criança/adolescen-
te era lanchar. Aliás, o tem-
po não conseguiu mudar este 
conceito, pois lanchar conti-
nua sendo uma preferência de 
muitos – dos baixinhos, não 
baixinhos e, sobretudo, das 
mulheres em geral. Só que, no 
meu tempo, os lanches eram 
bem diferentes. Por exem-
plo, não existiam os McDon-
alds, os Mister Pizzas e ou-
tros congêneres, de modo que 
a gente tinha de se satisfazer 
era mesmo com o sanduíche 
de “pão com pão”, a bolacha 
soda com ponche de goiaba, 
os doces mariolas ou “simi-
lares”, ou ainda um pão com 
manteiga esquentado na gre-
lha que, ajudado com uma xí-
cara de café com leite, não ti-
nha igual no mundo.

Já lhes falei do café da ma-
nhã, antes de ir para a escola, 
puxado a cuscuz com ovos, já 
lhes contei a respeito do meu 
almoço de domingo, quando 
uma galinha gorda era dispu-
tada por mãos (e bocas) ávidas 
e já lhes discorri sobre o gos-
toso que era, na ceia, traçar 

um pedaço de fruta-pão com 
queijo de coalho. Faltava para 
complementar este festival 
gastronômico (de pobre) dizer 
alguma coisa sobre a hora do 
lanche. Uma hora importan-
te, como qualquer outra, po-
rém com uma característica 
mais especial – nem sempre 
esse ritual era cumprido em 
casa. Nas mais das vezes, por 
sinal, o lanche se dava fora de 
casa, principalmente quando 
as economias (minguadas) as-
sim o permitiam.

Muito teria de se dizer so-
bre o lanche daquela época, a 
começar pelo mais famoso e co-
nhecido de todos os pessoenses 
– o caldo de cana do Bar Keru-
bim, cuja denominação mui-
tos invertiam para obter o ca-
cófato “kerubim bar”, odiado 
pelos César, donos do estabe-
lecimento que ficava (nem sei 
se ainda existe) na descida da 
Guedes Pereira. Tinha também 
o cachorro-quente de Madru-
ga, um pão bem aquecido com 
uma gostosa salsicha no seu in-
terior, às vezes substituída por 
generosa porção de carne moí-
da – ao gosto do freguês, tudo 

bem acompanhado por uma 
garrafa de guaraná, bem ge-
ladinha, Dore ou Sanhauá, de 
preferência. O que dizer dos 
apetitosos ovos cozidos que 
o alemão servia na Casa dos 
Frios, ao lado uma caneca do 
melhor chope da cidade?

Todos eram muito bons e ti-
nham os seus clientes cativos. 
Eu, que adolescente já começa-
va a ganhar os meus primei-
ros cruzeiros, quando recebia 
dinheiro me dava ao luxo de 
comer um pombo assado com 
uma cervejinha bem gelada 
no Luzeirinho, ali na Vasco da 
Gama, um incrível bar que fez 
história em, João Pessoa nas 
décadas de 1960 e 70.

E, quando o dinheiro era 
curto e não entrava nos meus 
bolsos ainda pelo suor do 
meu trabalho, o jeito era eco-
nomizar um pouco da já min-
guada mesada que o meu pai 
me destinava mensalmen-
te para, pelo menos uma vez 
por semana, frequentar, à tar-
de, aí pelas 4h, um caldo de 
cana que funcionava em Ja-
guaribe, exatamente na ave-
nida Vera Cruz, no quartei-

rão formado pelas ruas da 
Concórdia e Capitão José 
Pessoa. O local, bem acanha-
do, tinha apenas duas por-
tas que se abriam par a par 
e, deixavam ver, no seu in-
terior, além de duas modes-
tas mesas do lado de fora do 
balcão, lá dentro um engenho 
de fazer caldo-de-cana, e, so-
bre o balcão aquele conheci-
do móvel: um caixote de ma-
deira com vidro fixo na frente 
e corrediço atrás, onde eram 
expostos os produtos da casa. 
Lado a lado, lá estavam, pe-
daços de bolo inglês, de bolo 
baeta, sonhos açucarados, ta-
recos vindos da padaria do 
bairro e as inesquecíveis em-
padas de camarão – elas que, 
mastigadas junto com o caldo 
de cana tirado na hora, quen-
tinho e verde espumante, da-
quele bem cuidado engenho 
– faziam a alegria das minhas 
tardes jaguaribenses.

Esse lanche teve a proprie-
dade de me alimentar e mais 
do que isso – ficou para sem-
pre guardado na memória, 
como uma das boas coisas da 
minha vida.

Aristeia (tipo popular)
Aristeia Soares de Lima nasceu no 

dia 23 de junho de 1916, em Lajeiro do 
Boi, município de Canapi, Alagoas. Fa-
zia parte do bando do cangaceiro Mo-
reno. Resolveu entrar para o cangaço 
após ter o pai morto pela polícia e não 
aguentando toda sorte de persegui-
ção por parte da força policial do seu 
estado. Era companheira do cangacei-
ro Catingueira II e, após a morte deste, 
entregou-se à polícia, em Santana do 
Ipanema, Alagoas; estava grávida, so-
breviveu ao cangaço. Uma irmã, Eleo-
nora, foi companheira de Serra Branca 
e depois de um outro cangaceiro. Tinha 
duas primas que acompanharam Aris-
teia no cangaço, Sebastiana foi compa-
nheira de Moita Brava, e Quitéria era 
companheira de Pedra Roxa.

Segundo alguns historiadores, a fa-
zenda Lajeiro do Boi, em Canapi, era 
sempre visitada tanto por cangacei-
ro quanto por policiais da força volan-
te. Os proprietários dessa fazenda era 
o casal José Soares e Maria dos San-
tos Lima, pais de Aristeia. Como já foi 
dito, a polícia passava sempre na fa-
zenda Lajeiro do Boi. Em uma des-
sas passagens, um dos policiais ofen-
deu verbalmente o velho José Soares. 
Enquanto eles descansavam no alpen-
dre da casa, se aproximou uma volan-
te e um dos soldados falou: “Oh, véio 
feio da peste! Soares, disse: “Cada qual 
como Deus fez!”.

Em outra ocasião, uma volante co-
mandada pelo aspirante Porfírio es-
pancou o velho José Soares e o filho 
Antenor, tendo este uma orelha corta-
da, sendo atingido pela coronha de um 
mosquetão. Porfírio, além de ferir os 
moradores da fazenda Lajeiro do Boi, 
espancou várias pessoas da fazenda 
Talhada, seguindo até a fazenda Pedra 
D’água, onde mataram uma pessoa. Vi-
zinha a Lajeiro do Boi, ficava a Poço do 
Boi e foi nesta fazenda onde Benjamim 
Abrahão encontrou-se com o bando de 
Lampião para realizar as famosas fo-
tos e as filmagens de uma espécie de 
documentário. Duas das filhas de José 
Soares entraram nas fileiras do canga-
ço. Uma por prazer, a outra sendo for-
çada. A primeira foi Eleonora, que se-
guiu o cangaceiro Serra Branca.

Aristeia se lembrava da passagem 
dos cangaceiros Corisco, Virgínio e 
Luiz Pedro em sua casa, sendo que por 
diversas vezes, outros não menos fa-
mosos cruzaram o terreiro da fazen-
da Lajeiro do Boi. Tendo seu nome en-

volvido como coiteira de cangaceiros 
e temendo a ação vingativa dos po-
liciais, Aristeia fugiu para a fazenda 
Alto Vermelho, próxima a Santana do 
Ipanema, indo refugiar-se na casa das 
tias Mariinha, Santa e Maria Grande. 
Por essa época, Eleonora já fazia par-
te do cangaço.

Aristeia entra no cangaço da se-
guinte forma: Cícero Garrincha tinha 
uma certa queda por ela e assim que 
abraçou a vida do cangaço começou a 
rondar a fazenda da família da moça. 
Em uma dessas passagens, ele foi avi-
sado por uma amiga da localização de 
Aristeia. Cícero seguiu para a fazenda 
Alto Vermelho e depois de conversar 
com a escolhida, sem usar de violência, 
conseguiu que ela, mesmo contra a sua 
vontade o acompanhasse.

Desde o fim do cangaço, Aristeia 
permaneceu no anonimato durante dé-
cadas, tentando esconder o fato de que 
tinha feito parte do movimento lidera-
do por Lampião, conduta que se per-
cebeu comum entre ex-cangaceiros. 
Ela foi redescoberta em 2007, durante 
pesquisa do historiador João de Sousa 
Lima. Aristeia gostava de contar histó-
rias da amizade que viveu com Durva-
lina Gomes de Sá, cangaceira conheci-
da como Durvinha, morta em junho de 
2008, em Minas Gerais. Aristeia nunca 
chegou a lutar ao lado de Lampião. Ela 
fazia parte do grupo de Antônio More-
no, marido de Durvinha, e dizia que só 

viu Lampião e outros do grupo quando 
tiveram as cabeças expostas numa es-
cadaria em Piranhas, Alagoas, após te-
rem sidos mortos na Gruta de Angicos, 
em Poço Redondo, Sergipe, em 1938.

Aristeia morreu com 98 anos, em 
decorrência de complicações estoma-
cais, num hospital de Paulo Afonso, na 
Bahia. Era uma das últimas remanes-
centes do cangaço e dizia, sempre que 
era perguntada, que não tinha sauda-
de do tempo que viveu na Caatinga, fu-
gindo das volantes. Segundo ela, os in-
tegrantes das volantes minimizavam a 
perseguição aos cangaceiros após a dé-
cada de 1940, quando o movimento li-
derado por Lampião acabou. “Sou mais 
feliz hoje do que no tempo do cangaço. 
Foi um tempo sofrido”, dizia ela.

Vale ressaltar que as mulheres não 
participavam dos combates e só por-
tavam revólveres de calibre 32. A fun-
ção delas, no cangaço, era estritamente 
a de companheiras, pois todos os afa-
zeres necessários de convívio e sobre-
vivência, como cozinhar, arrumar ten-
das e acampamento, costurar, eram dos 
homens. Essas cangaceiras ostentavam 
riquezas e possuíam muitas joias, mui-
to ouro, e vestidos de seda que eram 
usados em ocasiões especiais. Cons-
tata-se que, naquela época, diante de 
tais condições, as que viviam os serta-
nejos, oprimidos pela seca, pobreza e 
descaso das autoridades, a “profissão” 
do cangaço despertava, nas moças, cer-
to fetiche e fascínio, de modo que mui-
tas desejavam seguir esses caminhos, 
ao lado dos cangaceiros. A exceção foi 
Anésia Cauaçu que não só participou 
de combates, bem como chefiava seu 
próprio bando. Cangaço e Sertão são 
indissociáveis. 

O Sertão desértico, magro, das secas 
e dos sofrimentos. Região de uma gente 
de grande fé, índole pacifica, humana 
e piedosa e também de um povo orgu-
lhoso, forte, temível diante de reveses e 
provocações, muito embora na concep-
ção acadêmica de alguns autores mo-
dernos, banditismo rural no Nordeste 
seja diagnosticado como uma regres-
são ao primitivismo de uma subcul-
tura ainda arcaica e incontestável que 
a injustiça social, fruto da ausência de 
um estado de direito e de um sistema 
arbitrário dominado pela lei do mais 
forte, coronéis e potentados da terra, 
concorreu para os surgimento e pro-
liferação da figura do cangaceiro e da 
cangaceira.

Foto: Reprodução

Aristeia morreu com 98 anos, na Bahia

Colunista colaborador

Muitos dos poemas de Igor Khólin (1920-
1999) assemelham-se aos limeriques, 
gênero de origem irlandesa, composto 

de estrofe curta de cinco versos, cujos temas 
versados vão do humor, ao obsceno, passando 
pelo absurdo: eram basicamente estes aspectos 
da realidade soviética que interessavam a Khólin, 
como podemos ver neste exemplo:

Morreu na barraca aos 47.
Sem descendentes.
Num banheiro de homens foi servente. 
Pra que veio ao mundo esta vivente?

A barraca a que se refere Khólin era um tipo 
de alojamento comunitário, construído a par-
tir de material barato, onde ele próprio viveu, 
após ter sido enviado a um campo de deten-
ção. Khólin serviu ao Exército russo e lutou na 
Segunda Guerra. Após agredir um oficial, foi 
punido com reclusão. 

Foi na biblioteca do campo, onde pediu um 
livro de Blok, que sua vida mudou. A respon-
sável interessou-se por aquele jovem e levou-o 
a conhecer seu marido, Yevgeny Kropivnitsky 
(1893-1979), em torno do qual já se reunia um 
círculo de poetas e artistas que ficou conhe-
cido como o grupo de Lianozo, referência ao 
então povoado, nas cercanias de Moscou, em 
que viviam.

Ao contrário do tom empolado da poesia 
oficial do período, Igor Khólin trabalhava com 
a linguagem, podemos dizer, não poética para 
os padrões da época, repleta de humor corrosi-
vo, como podemos ver aqui:

Há pouco um cidadão afogou-se na lagoa
O grito fez correr seu filho e sua esposa.
Enquanto em amargura sob o corpo berravam
O apartamento deles uns ladrões limpavam.

Era uma poesia vertida numa língua que 
poderia ser ouvida nas fábricas, nas barra-
cas; uma língua, enfim, usada pelas pessoas 
de baixa extração social e com a qual Khólin, 
além de seus instantâneos sobre o cotidiano, 
refletia sobre a existência. 

Há uma gigantesca serra
Que em abismo se abre
Igual cratera
Faz tempo que o meu destino já era
Irei ao ontem em um lugar qualquer
Para lugar nenhum
Esta estrada erra
Irei por esta estrada
Que erra.
Lá minha estada vai ser eterna. 

Pouco se sabe da infância e da juventude 
de Igor Khólin que não gostava de falar de 
sua própria vida, o que conferia um certo ar 
de mistificação a seu passado. Uma das ver-
sões dá conta de que seu pai era um oficial 
do exército branco que, ao se bandear para o 
vermelho, foi fuzilado. O fato é que sua mãe, a 
se ver só, entregou os filhos para um orfanato. 
Natural de Moscou, Khólin fugiu e viveu como 
menino de rua, até ser acolhido pelo Exército, 
no regimento de música, em Novorossisk, no 
Krai de Krasnodar.

As traduções que fiz de Igor Khólin são as 
primeiras diretamente do russo. Antes, ele 
figurou na antologia É por isso que a alegria 
é mais alta (Contracapa, 2022), lançada em 
Portugal, mas a tradução de Luís Filipe Parra-
do foi a partir do inglês. Nos Estados Unidos, 
saiu Diaries and poems, em 2017, pela Ugly 
Duckling Presse.

Astier
  Basílio

Igor Khólin (1)

astierbasilio@gmail.com

Obra do russo Khólin passa pelo humor, o obsceno e o absurdo

Foto: Reprodução
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Com aquela voz e respiração relaxada de 
quem se deleitava em um balanço de rede, 
meu amigo José Edmilson fala ao telefone: – 

Hummm, Thomas, sábado vamos ter um encontro 
em Campina (detalhe que ele curte suas férias em 
Cabedelo-PB), vamos receber Gonzaga que vai 
com seu filho Paulinho, Hildeberto, Irani Medeiros, 
Antônio David que fará umas boas fotografias. É 
que ele (Gonzaga) quer dar um passeio na Praça da 
Bandeira relembrando dos tempos de Pio XI, quer ir 
à Feira Grande, onde comprava o queijo Boa Vista 
ao Seu Wilson, pai de Wellington do queijo. Vamos 
ao sebo, o levaremos a Juarez (Livraria Espaço de 
Cultura), ao Ferro d’Engomar e em algum lugar que 
sirva uma boa e tradicional fava. Todo arrepiado 
com a possibilidade desse encontro histórico, 
respondi: – Z’Édmilson, faça isso comigo não. Tô no 
Cariri fazendo uma pesquisa e não chego sábado... 
Ele “pegou ar”, como nomenclaturamos aquele 
momento interjectivo de raiva: – Ah, você quem vai 
perder, depois a gente se fala, tchau! E desligou... 
Desligou. Como diz o confrade Jessier Quirino, 
de maneira bem expressiva em seus causos: 
“Marrapaizzzzzzz...”.

Retorno à ligação bem simpático: – Meu 
querido, você acha que perderia um momento 
histórico como esse sem um motivo mais forte que 
eu? Vamos fazer assim, vou ver como faço para 
estar em Campina, abreviar as atividades aqui e 
podermos estar juntos. Tá certo? E depois eu ainda 
liguei para ele pedindo para convidar nossos 
amigos Daniel Duarte, Josemir Camilo e Bruno 
Gaudêncio para estarem presentes, ele gostou da 
ideia. Naquele momento minha mente viajou em 
uma série de pensamentos sobre esse querido, o 
mestre da crônica, Gonzaga Rodrigues. 

Estava em um dos maravilhosos encontros 
nas manhãs de sábado lá na Livraria do Luiz, 
na capital parahybana, revendo alguns amigos, 
conhecendo grandes escritores, admirando e 
ouvindo tantos intelectuais que admiro, até que 
ouço uma frase da mesa vizinha: “Gonzaga 
tá vindo aí”. Leitor contumaz de suas crônicas, 
admirador de seus escritos, fui tomado por uma 
tensão comportamental, não sabia como agir na 
sua presença. Entra aquele homem maduro, de 
sorriso terno e afável, abraçado e saudado por 
todos os presentes. Esperei a minha oportunidade e 
estirei minha mão dizendo do quanto o admirava e 
da alegria de conhecê-lo pessoalmente. Comentei 
algumas crônicas. Sorrindo ele disse: “Você que é 
o Thomas de Campina? Tenho lido suas crônicas, 
viu? Tô gostando”. Conversamos bastante e 
depois de outros encontros, ele me puxou para o 
balcão da livraria, pediu seu livro O sítio que anda 
comigo e me presenteou, sempre com sua elegante 
humildade dizendo que era umas palavrinhas 
sobre sua vida. O amigo Paiva da Mata estava 
do lado e comentou que eu estava ganhando um 
presentão e realmente estava.

Nosso contato e encontros são sempre com a 
alegria e de uma sinergia impressionante, quase 
sempre na companhia de seu filho Paulinho. Tem 
uns quatro anos que escrevi uma crônica em que 
revelei uma passagem da infância com minha 
irmã A menina e a pelota. Sempre aos sábados 
em A União, ele na página 2 (além da quarta) e 
eu na 11. No fim da tarde, fui com meu pai e um 
primo ao estádio Amigão ver um jogo do Treze 
contra o Náutico. Num certo momento do primeiro 
tempo, desci o túnel para ir ao banheiro, quando 
o celular dá um “bip”. Vejo, é um email justamente 
do amigo Gonzaga. Abro com ansiedade e leio: 
“Bruno, Houve um sujeito que começou assim, 
por uma “vaquinha que fazia moom” e terminou 
escrevendo o maior romance do século 20. Houve 
outro que em vez de Wanessinha inventou Vaninha 
ou Vânia e terminou como o mais moderno e ao 
mesmo tempo o mais lírico dos contistas. Pois bem, 
eu também saí pegando na mão de Wanessinha, 
fui aderindo, aderindo e ao fim, quando a intenção 
era te dar um abraço, te dou um beijo. Um beijo de 
velho que pra menino só falta esse gênero de arte”. 
A emoção com que voltei para a arquibancada foi 
incrível. Do jogo morno nem havia notado que o 
Náutico marcara 1 x 0. Naquele momento, mesmo 
apaixonado pelo Galo, nem fiz parte com aquele 
placar, eu já havia ganhado meu dia.

No fim da tarde da sexta-feira, ligo para meu 
poetinha Z’Édmilson para dar a boa nova de que eu 
consegui antecipar a pesquisa e, animado, estava 
voltando para Campina. Ele responde: “O encontro 
foi adiado, Gonzaga teve uma indisposição e mudou 
para outro dia...”. Voltando do Mundo-Sertão, 
cheirando a caatinga brava, lembrei-me de alguns 
de nossos encontros. Ao mesmo tempo em que 
mandava energias positivas, sublimava um desejo: 
que esse encontro logo aconteça.

Crônica 
  Em destaque

O encontro

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

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

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

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

ESTREIAS

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

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

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

O PIOR vIzInhO dO MUndO (A Man 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

O grupo Oitavas do Choro é a atra-
ção deste final de semana no proje-
to ‘Sabadinho Bom’, realizado pela 
Prefeitura de João Pessoa, através 
da Fundação Cultural (Funjope). O 
evento gratuito, que acontece hoje, 
começa ao meio-dia, na Praça Rio 
Branco, localizada no Centro da ca-
pital paraibana.

“Pretendemos fazer uma apresen-
tação com todo alto astral e alegria 
que nosso público merece. Além dis-
so, vamos ter a participação especia-
líssima de nossa convidada, a grande 
cantora de choro e samba tradicional 
Francinete Melo. Também preten-
demos render uma singela homena-
gem ao centenário de nascimento de 
um dos mais importantes nomes da 
história do choro: Waldir Azevedo”, 
disse o músico Maryson Borges, inte-
grante do grupo.

Além de Waldir Azevedo, o Oita-
vas do Choro pretende tocar canções 
também de Pixinguinha, Jacob do 
Bandolim, Paulinho da Viola, Carto-
la e músicas autorais.

O grupo está formado para essa 
apresentação por Cornélio Santana 
(flauta), João Maria Oliveira (violão 
de 7 cordas), Maryson Borges (violão 
de 6 cordas), Del Santos (percussão), 
André Oliveira (pandeiro) e Manoel 
Medeiros (cavaquinho).

Fundado no ano de 2009, o Oita-
vas do Choro nasceu de um reencon-
tro entre amigos apaixonados pelo 
gênero que quiseram diversificar o 
cenário de grupos de choro da cida-
de de João Pessoa. Na oportunidade, 
alguns integrantes, já com experiên-
cia na área e atuando conjuntamen-
te em gravações com artistas locais 
e em outras apresentações, convida-
ram outros amigos para se integrar 
ao projeto.

Para apresentação gratuita, músicos vão tocar clássico do gênero e autorais

Grupo Oitavas do Choro 
anima ‘Sabadinho Bom’

Música

Da Redação
Foto: Acervo Pessoal

Cantora Francinete Melo é a convidada
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A Editora Triluna está 
com o Edital Lua Negra aber-
to com o intuito de selecionar 
12 livros de poesia inéditos 
e individuais para publica-
ção. As inscrições são gratui-
tas, exclusivamente através 
do e-mail chamadaluanegra@
gmail.com, e o encerramento 
do prazo é no dia 23 de março, 
podendo participar pessoas 
autodeclaradas negras e indí-
genas, mulheres cis e trans, e 
pessoas LGBTQIAP+ de qual-
quer parte do Brasil.

Os interessados devem en-
caminhar, em um único docu-
mento PDF o livro, a foto, mi-
nibiografia e autodeclaração. 
“As pré-seleções serão feitas 
ao longo do período de ins-
crições e a previsão é de que 
o primeiro lançamento ocor-
ra já em abril e prossiga até 
2024”, disse a editora e escri-
tora paraibana Aline Cardo-
so. Detalhes e mais informa-
ções a respeito do edital são 
obtidos pelo perfil no Insta-
gram (@editoratriluna).

Fundadora e editora da 
Triluna, Aline Cardoso obser-
vou que o objetivo do projeto 
não é a publicação de uma an-
tologia, mas selecionar e lan-
çar 12 obras inéditas de poe-
mas de diferentes autores. “É 
importante pontuar que serão 
livros individuais. A campa-
nha de financiamento coletivo 
será realizada pelo site Benfei-
toria, mas ainda não começou, 
pois, nesse primeiro momen-
to, estamos divulgando o edi-
tal e fazendo o chamamen-
to aos poetas”, explicou ela, 
frisando que todo o dinheiro 

para a produção da obra será 
arrecadado por esse financia-
mento coletivo, realizado du-
rante as pré-vendas das obras, 
cada uma com duração esti-
mada de 40 dias. “As publi-
cações serão realizadas sem 
custos para todas as pessoas 
selecionadas. Cada livro será 
vendido por R$ 40”.

Aline também falou so-
bre a quantidade de obras a 
ser impressa. “A Triluna tra-
balha com pequenas tiragens 
e edita sob demanda, portan-
to, o volume de cada tiragem 
será de 80 livros. Para viabi-
lizar a produção do material, 
será necessário atingir a meta 
mínima de R$ 2.400. O contra-
to firmado será de 24 meses e 
para o autor serão direciona-
dos, integralmente, 30 exem-
plares, a título de pagamento 
dos direitos autorais, pontual-
mente na primeira tiragem. 
As demais tiragens serão via-
bilizadas via lista de pedidos, 
considerando-se a quantida-
de mínima de 30 exemplares, 
dos quais 30% serão destina-
dos ao pagamento de direitos 
autorais”, disse a editora.

O projeto tem curadoria da 
própria Aline Cardoso, que 
também fará a diagramação 
e editoração. Esse é o segun-
do projeto do Edital Lua Ne-
gra que a Triluna realiza. No 
primeiro, foram pulicadas 
obras de 24 autores nos anos 
de 2021 e 2022. Os três livros 
lançados recentemente pela 
editora foram os seguintes: 
Além do Horiz-Ontem, da La-
rissa Mendes (PB), que con-
tém escritos antigos e recentes 
e com o qual estreou como au-
tora; Verter-se em caos, de Mu-
cane Silva (PB), que reúne se-

leção de poemas inspirados 
em situações de dor, lágrimas, 
amor, bem como na entrega 
à vulnerabilidade, diante do 
medo; e Devir poético da liberda-
de, de Rafael da Luz (PA), que 
reuniu nessa obra 50 poemas 
que começou a escrever na ju-
ventude e cuja construção tem 
como centro a periferia.

“Os editais da Triluna, que 
foi fundada em outubro de 
2019, são voltados para a poe-
sia porque é um gênero pou-
co difundido no Brasil, por 
se achar a leitura difícil, dife-
rentemente da prosa. O recor-
te da linha editorial, desde o 
princípio, foca na publicação 
de livros de poemas escri-
tos por mulheres, cis e trans, 
homens negros, indígenas 
e pessoas LGTQIAP+, por-
que a Triluna trabalha com 
o fortalecimento dessas vo-
zes que foram historicamen-
te silenciadas e marginaliza-
das pela sociedade, visando a 
retomada do lugar para reco-
nectar a nossa própria histó-
ria como sujeito. Inteiramente 
independente, a Triluna cus-
teia todas as suas publicações 
com financiamento coletivo”, 
ressaltou Aline Cardoso. 

Iniciativa da paraibana Triluna busca viabilizar a primeira publicação de autores inéditos para todo o Brasil

Editora abre inscrições para obras
Literatura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil da 

Triluna no Instagram Fundadora e editora Aline Cardoso (acima) com o catálogo de publicações da Editora Triluna

Foto: Marina Mansur/Divulgação

Foto: Carol Andrade/Divulgação

A soteropolitana Gabrie-
la Conceição do Carmo San-
tos, mais conhecida como Gabi 
Blue, chegou a João Pessoa no fi-
nal de março de 2022. A canto-
ra, compositora e multi-instru-
mentista participa ativamente 
do circuito cultural da cidade e 

hoje fará uma apresentação na 
2ª Noite Baiana, que será rea-
lizada no CherimBom Comi-
das Regionais (localizado na 
rua Rosa Lima dos Santos, 621, 
Jardim Cidade Universitária), a 
partir das 20h. O ingresso custa 
R$ 15 (valor único).

O “blue” do seu nome artís-
tico foi adotado já na capital pa-

raibana. “Além de ser minha cor 
predileta, o azul me traz leve-
za, esperança e é a cor do lugar 
mais lindo do mundo, o céu”, 
contou a artista.

Com duração de duas ho-
ras, a segunda edição do pro-
jeto é “uma viagem à Bahia”, 
como diz a artista. No show, 
Gabi Blue traz canções de con-
terrâneos de diversos gêneros 
musicais, como Luedji Luna, 
Gilberto Gil, Psirico, dentre ou-
tros, além de seus trabalhos 
autorais. No show, ela esta-
rá acompanhada pelos músi-
cos Mariana Bulhões (cordas), 
Bianca Dias (baixo), Mel Vina-
gre (percussão), Daniel Cava-
lheiro (percussão) e Rivaldo 
Dias (sax).

“É um encontro interno com 
os nossos melhores sentimentos. 
De vez em quando a gente vai 
se sentir no Carnaval, às vezes 
a gente vai se sentir num evento 
cultural, num teatro. Vai ser um 
misto de sentimentos”, explicou 
a cantora e compositora.

Gabi Blue iniciou a vida mu-
sical aos seis anos de idade, 
quando pediu ao pai um violão 
e aulas iniciais do instrumen-
to. Hoje, aos 29 anos, a baiana 
começa a compartilhar com o 
mundo as próprias criações, fo-
cando em seu trabalho autoral. 
Os shows especiais que a artista 
tem criado com o intuito de levar 
a sua musicalidade, já contem-
plam o seu repertório próprio.

Hoje, dando continuidade ao fi-
nal de semana do 12° Festival Janeiro 
Arretado, no Parque Arruda Câma-
ra (a Bica), no bairro do Baixo Roger, 
será apresentado contações de histó-
rias e espetáculos circenses e teatrais, 
com entrada gratuita e classificação 
indicativa livre.

A partir das 13h30, haverá uma 
recepção do público com bonecos e 
personagens circenses, seguido da 
Ciranda de Histórias com Dayane Be-
zerra. São histórias cantadas e con-
tadas através da forma cumulativa, 
que desenvolvem a memória, a aten-
ção e a concentração.

Já às 15h, será a vez da perfor-
mance circense com Montagem 
Circus. Em sua trajetória, o palha-
ço Nervosinho mostra os bastido-

res da itinerante e agitada vida do 
circo, despertando curiosidade do 
público com um espetáculo tradi-
cional, cheio de palhaços, mágicos 
e malabaristas.

Finalizando o dia de programa-
ção, às 15h30, o Grupo Teatral Arre-
tado Produções Artísticas apresenta 
O Menor Circo do Mundo. O espetácu-
lo tem caráter recreativo e de resga-
te das tradições circenses e promete 
levar o público ao riso e gargalha-
das através de encenações inspira-
das nos clássicos números circenses 
de palhaço. Um circo de pequeninas 
proporções e de grandes números. 
Tudo sem compromisso algum com 
as técnicas do circo, mas com a pu-
reza e singeleza de desmontar o uso 
da técnica, com a intenção de esti-
mular a imaginação das crianças, jo-
vens e adultos.

Arretado Produções Artísticas apresentará, na Bica, ‘O Menor Circo do Mundo’

No show, Gabi Blue traz canções de conterrâneos, além dos trabalhos autorais

FestivaL

Edição do Janeiro Arretado 
promove espetáculos circenses
Da Redação

Da Redação

Foto: Facebook

Cantora e compositora de Salvador faz 
apresentação ‘Noite Baiana’, na capital

Música

Foto: Salinê/Divulgação
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Chefe do Executivo discute projetos importantes da Paraíba nas áreas de saúde, infraestrutura hídrica e rodoviária

João encaminha prioridades a Lula
reunião dos governadores

O governador João Aze-
vêdo encaminhou, ontem, 
em Brasília, os projetos prio-
ritários e estruturantes da 
Paraíba durante reunião dos 
governadores com o presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva. As ações contemplam 
as áreas de infraestrutura 
hídrica e rodoviária e a saú-
de pública estadual. A inten-
ção é firmar parcerias com o 
Governo Federal para a via-
bilização das obras que as-
seguram desenvolvimento, 
melhoria da qualidade de 
vida e emprego e renda para 
a população. 

 Na área da infraestrutu-
ra hídrica, o chefe do Exe-
cutivo estadual elencou as 
obras do Ramal Piancó, 
cujos serviços representam 
investimentos de R$ 182,4 
milhões e visam suprir as 
necessidades de água para 
consumo humano e impul-
sionar a atividade agrope-
cuária dos municípios da 
região, a partir de captação 
das águas da transposição 
do São Francisco. 

 Ele também solicitou a 
conclusão das obras do Ca-

nal Acauã/Araçagi - sistema 
adutor das Vertentes Litorâ-
neas, que somam R$ 314,2 
milhões. O investimento irá 
assegurar o abastecimento 
de água em caráter regular 
e contínuo, oferecendo sus-
tentabilidade hídrica para 
irrigação, desenvolvendo a 
agropecuária familiar e em-
presarial, viabilizando as-
sim uma melhor qualidade 
de vida, emprego e renda no 
meio rural. O canal atraves-

sa 12 munícipios e tem uma 
área de influência em mais 
de 38 cidades, com uma ex-
tensão de 130,5 Km. 

 Para a segurança hídrica, 
João Azevêdo ainda apresen-
tou o projeto do Ramal Curi-
mataú, do sistema adutor 
TransParaíba, que represen-
ta investimentos de R$ 313 
milhões e  beneficiará os mu-
nicípios de Juazeirinho, Pe-
dra Lavrada, Nova Palmeira, 

Olivedos, Damião, Barra de 
Santa Rosa, Araruna, Cacim-
ba de Dentro, Cuité, Nova 
Floresta, com a garantia de 
água em quantidade e qua-
lidade. A construção de bar-
ragens nos munícipios de 
Sumé, São José de Espinha-
ras, Sousa, Uiraúna e Pombal 
também constam na relação 
de pedidos de parceria com 
o Governo Federal.

 Na infraestrutura rodo-

viária, o governador solici-
tou o apoio do presidente 
Lula para as obras do Arco 
Metropolitano da Grande 
João Pessoa, que irá ligar a 
BR-230 a BR-101, com inves-
timentos de R$ 210 milhões, 
permitindo a integração com 
o interior da Paraíba e, tam-
bém, com estados vizinhos. 
A duplicação da BR-230 até 
Cajazeiras, que prevê recur-
sos de R$ 980 milhões para 

sua execução, também foi 
pleiteada ao governo central.

 Na saúde, o gestor pon-
tuou a construção do Hospital 
de Clínicas e Traumatologia 
do Sertão, que será construído 
em Patos, cujas obras estão or-
çadas em R$ 107 milhões, per-
mitindo o atendimento de ur-
gência e emergência na região 
e desafogando os Hospitais de 
Trauma de Campina Grande 
e João Pessoa.

Objetivo
Intenção é firmar 
parcerias com o 

Governo Federal para 
a viabilização das 

obras que asseguram 
desenvolvimento e 

melhoria da qualidade 
de vida

n 

Governador 
solicitou a 
conclusão das 
obras do Canal 
Acauã/Araçagi, 
sistema adutor 
das Vertentes 
Litorâneas
do Estado

Na reunião dos governadores com Lula, João Azevêdo apresentou prioridades da Paraíba em diversas áreas

Fotos: Secom-PB

Weslley Galzo 

Agência Estado

Em reunião com governadores, Lula reconheceu que PT também é responsável pelas judicializações

Uma dura cobrança aos 
líderes de partidos da base 
aliada do governo para que 
deixem de “judicializar a po-
lítica” foi feita ontem pelo 
presidente Lula. O petista 
pediu aos aliados que parem 
de acionar o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) como ins-
tância revisora das leis apro-
vadas pela Câmara e pelo 
Senado, quando estas desa-
gradam os interesse do Pa-
lácio do Planalto.

Lula reconheceu que o PT 
e seus aliados têm “culpa por 
tanta judicialização”. Duran-
te o governo do ex-presiden-
te Jair Bolsonaro (PL), a opo-
sição liderada pelos petistas 
acionou diversas vezes o STF 
para derrubar decretos e por-
tarias editados pelo Planalto, 
assim como textos legislati-
vos inteiros aprovados pelo 
Congresso com o aval dos go-
vernistas.

“Eu tenho pedido aos 
meus colegas líderes do par-

tido que é preciso parar de 
judicializar a política. Nós 
temos culpa de tanta judicia-
lização. A gente perde uma 
coisa no Congresso Nacional 
e, ao invés da gente aceitar a 
regra do jogo democrático de 
que a maioria vence e a mi-
noria cumpre aquilo que foi 
aprovado, a gente recorre a 
uma outra instância para ver 
se a gente consegue ganhar”, 
disse Lula

O petista enquadrou as li-
deranças parlamentares em 
sua fala de abertura da reu-
nião com os 27 governadores 
dos Estados e do Distrito Fe-
deral. Além dos políticos es-
taduais, estavam presentes no 
encontro os líderes do gover-
no na Câmara, José Guima-
rães (PT), no Senado, Jacques 
Wagner (PT), e no Congresso, 
Randolfe Rodrigues (Rede) - 
este último foi um dos sena-
dores mais atuantes junto aos 
STF para derrubar medidas 
do governo Bolsonaro.

“É preciso parar com esse 
método de fazer política por-
que isso efetivamente faz 

com que o Poder Judiciário 
adentrar o Poder Legislativo 
e fique legislando no lugar do 
Congresso Nacional”, enfati-
zou Lula.

O presidente repetiu di-
versas vezes no encontro com 
os governadores que o p

aís “precisa voltar à nor-
malidade”. Lula disse que a 
reunião servirá para estabe-
lecer uma nova relação com 
os entes federados, que seja 
pautada por um “comporta-
mento minimamente civili-
zado” com os governadores 
e demais chefes de Poderes.

O governo prometeu dia-
logar com todos os governa-
dores, independentemente 
do partido político aos quais 
pertençam ou das posições 
adotadas durante a corrida 
eleitoral no ano passado. Ou-
tra promessa de Lula foi rea-
brir a área de diálogo ins-
titucional com os prefeitos 
na Casa Civil, assim como 
os canais de atendimento às 
Prefeituras nas Superinten-
dências da Caixa Econômi-
ca Federal.

Presidente enquadra aliados e pede 
para não “judicializar a política”

O presidente do Consór-
cio Interestadual de Desen-
volvimento Sustentável do 
Nordeste (Consórcio Nor-
deste) e governador da Pa-
raíba, João Azevêdo, defen-
deu, ontem, em encontro dos 
chefes de Executivos esta-
duais com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em Bra-
sília, investimentos integra-
dos entre os governos es-
taduais e federal voltados 
para o desenvolvimento da 
região, que tem se destaca-
do nos últimos anos na gera-
ção de energias renováveis, 
atração de indústrias e for-
talecimento de diversas ca-
deias produtivas.  

 “O Nordeste, que era vis-
to antes como símbolo de 
seca e atraso econômico, deu 
lugar a uma região próspera, 
em franco crescimento eco-
nômico e com enorme po-
tencial de desenvolvimento 
sustentável. Por isso, precisa-
mos pensar e agir de forma 
conjunta para que projetos 
estruturantes de infraestru-
tura rodoviária, ferroviária 
e de segurança hídrica se-
jam viabilizados e ampliem 

as oportunidades de geração 
de emprego e renda e a me-
lhoria da qualidade de vida 
nos nove estados”, pontuou. 

 João Azevêdo destacou 
o Nordeste como referên-
cia na instalação de parques 
industriais e tecnológicos 
e a qualificação da mão de 
obra ligada ao segmento da 
pesquisa e da inovação. Ele 
também evidenciou a neces-
sidade de ampliar os investi-
mentos em energias renová-
veis e a expansão das linhas 
de transmissão.

 O presidente do Con-
sórcio Nordeste ressaltou a 
força da indústria do turis-
mo regional e toda sua ca-
deia produtiva, que envolve 
mais de 50 ramos da ativi-
dade econômica, além das 
riquezas culturais dos esta-
dos. “Por isso, precisamos 
investir não apenas na for-
mação cidadã, mas viabili-
zar ações de valorização da 
identidade do nosso povo e 
revelação de novos talentos, 
enxergando também esse 
segmento como atividade 
que gera milhares de empre-
gos”, acrescentou. 

 Ele ainda defendeu o 
combate sem trégua à fome 
que voltou a assolar o país e 
o Nordeste nos últimos anos. 
“São 33 milhões de pessoas 
em situação de insegurança 
alimentar neste país. Progra-
mas e políticas públicas ur-
gentes de combate a essa ter-
rível chaga social devem ser 
prioridade zero de todos nós 
nesse momento crucial em 
que as novas administrações 
se iniciam”, finalizou.

Consórcio Nordeste defende 
a integração de investimentos

Governadores do NE unidos em defesa de projetos para o desenvolvimento da região

“O NE, visto 
antes como 
símbolo de 
seca e atraso 
econômico, 
deu lugar a 
uma região 
próspera

João Azevêdo
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A um passo de ser reelei-
to presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba para 
os próximos dois biênios, o 
deputado estadual Adria-
no Galdino (Republicanos) 
confirmou com exclusivi-
dade ao Jornal A União al-
gumas de suas futuras mis-
sões que pretende realizar 
nos próximos quatro anos. 
A primeira delas é construir 
um ‘plenário-auditório’ no 
novo prédio para o Poder 
Legislativo estadual. A se-
gunda é aproximar a po-
pulação paraibana cada vez 
mais do parlamento esta-
dual e voltar, por tabela, à 
realização das sessões iti-
nerantes por todo o Estado. 

A eleição que deverá re-
conduzir o parlamentar à 
presidência da Casa Epi-
tácio Pessoa, acontece na 
quarta-feira, dia 1o de feve-
reiro, logo após a posse dos 
parlamentares da vigésima 
legislatura. 

O atual e futuro presi-
dente do Poder Legislativo 
da Paraíba teceu mais de-
talhes desta nova sede do 
Poder Legislativo. Segun-
do Adriano Galdino, a nova 
construção vai abrigar a Es-
cola Legislativa Estadual, a 
creche da Assembleia, além 
de um amplo plenário au-
ditório. 

“Não pretendo tirar, ja-
mais, a atual sede da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba do centro da nossa 
capital paraibana. Pretendo, 
com este novo prédio, dar 
mais uma opção aos nossos 
parlamentares, a imprensa 
e ao povo paraibano. Pen-
so em um local com espaço 
ampliado e mais confortá-
vel para o bom desempe-
nho das funções que estiver 
trabalhando, especialmente 

em eventos que precise de 
amplitude para a sua reali-
zação”, explicou o deputado 
Adriano Galdino.  

Outra meta do atual pre-
sidente da Casa é a políti-
ca de aproximação do povo 
paraibano com a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba. 
Adriano Galdino revelou 
que para isso pretende vol-
tar com as sessões itineran-
tes nesta nova legislatura, a 
vigésima, que se inicia nes-

ta quarta-feira, com a posse 
dos eleitos e reeleitos.

“As sessões itineran-
tes é uma das formas de 
aproximar o povo parai-
bano da Assembleia Legis-
lativa. A nossa população, 
de todas as regiões, pode e 
deve acompanhar de perto 
as sessões, os projetos dos 
seus deputados, enfim, es-
tar vivendo o Legislativo 
que pode e vai interferir po-
sitivamente na vida de cada 
um. Por isso, quero levar à 
Casa Epitácio Pessoa a todos 
as regiões do nosso Estado”, 
revelou o presidente Adria-
no Galdino.   

No âmbito da sede no 
centro da capital paraiba-
na, o deputado revelou que 
quer incentivar o povo pa-
raibano, que esteja residin-
do na Grande João Pessoa 
ou a passeio, ou indo resol-
ver algo na capital paraiba-
na, que aproveite o ensejo e 
vá até a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba conhecer 
o seu desenvolvimento e 
sua sistemática de funcio-
namento.

“Será um prazer rece-
ber todos os paraibanos, afi-
nal a Casa Epitácio Pessoa é 
do povo da Paraíba. Vamos 
trabalhar para que isso se 
concretize nestes próximos 
quatro anos. O trabalho co-
meça já no dia 1o de feverei-
ro”, finalizou o presidente 
Adriano Galdino.   

O Palácio de Justiça será 
reaberto para visitação públi-
ca a partir da próxima segun-
da-feira, após quatro anos em 
reforma. As obras de restau-
ração do prédio, que é patri-
mônio histórico e cultural do 
Estado, foram realizadas pelo 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) em parceria com o Go-
verno do Estado. 

Segundo o TJPB, será dis-
ponibilizada ao público a par-
te frontal do prédio do Palácio 
da Justiça, composta pelo Sa-
lão Nobre, a Sala do Antigo 
Tribunal Pleno e a cripta do 
presidente Epitácio Pessoa. 
De acordo com o diretor ad-
ministrativo do TJPB, Falbo 
Abrantes, a área foi revitali-
zada preservando os aspectos 
originais do período históri-
co da construção, e funciona-
rá com sistemas hidráulicos e 
de ambientalização, além de 
ar-condicionado central.

De acordo com a supe-
rintendente da Superinten-
dência de Obras do  Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan), Simone Guima-
rães, o investimento total da 
obra é de R$ 11,2 milhões. A 
inauguração estava prevista 
para acontecer em novembro 
do ano passado, no entanto, 
devido a uma infestação de 
cupins, foi adiada para janei-
ro deste ano. Outros trechos já 
foram entregues no ano pas-
sado, a exemplo da recupera-
ção do telhado e da parte elé-
trica do prédio. 

Na avaliação do diretor ad-

ministrativo do TJPB, a obra é 
delicada e foi necessário um 
trabalho minucioso de orga-
nização para realizá-la. “Fize-
mos um convênio com a Su-
plan, órgão responsável pela 
execução das obras, tendo em 
vista a relevância do prédio. 
Eles elaboraram o projeto e fi-
zeram a licitação, a qual de-
mandou tempo, pois qualquer 
intervenção que nós fizésse-
mos teria que passar pelo cri-
vo do Iphaep e do Iphan”. 

Além disso, o Tribunal 
pontuou o cuidado de reali-
zar um trabalho de pesquisa, 
por meio de fotos e livros his-
tóricos, para manter a cons-
trução original do prédio. O 
Palácio de Justiça está rece-
bendo reformas de restau-
ração desde o ano de 2019. 
Tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) e pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep), o Palácio 
da Justiça está localizado bem 
em frente à Praça João Pessoa, 
Centro Histórico da capital, e 
as intervenções fazem parte 
de um convênio firmado en-
tre o TJPB e o Governo do Es-
tado, por meio da Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan), órgão responsável 
pela execução das obras.

Série de obras TJPB
A entrega da obra encerra 

o cronograma de inaugura-
ções e instalações de prédios 
e serviços à população e juris-
dicionados realizadas ao lon-
go da gestão do presidente do 

Obras de restauração do prédio foram realizadas em parceria com o Governo do Estado e levaram quatro anos

TJPB inaugura reformas na segunda
palácio da justiça

Iluska Cavalcante  
cavalcanteiluska@gmail.com

TJPB, o desembargador Saulo 
Benevides, que ficará no cargo 
até a próxima terça-feira (31). 

Ao todo, foram realizadas 
obras de manutenção ou re-
formas em unidades judiciá-
rias de 56 municípios. “Sem-
pre procurando melhorar a 

qualidade da prestação juris-
dicional”, comentou o desem-
bargador Saulo Benevides. 

Na avaliação do magistra-
do  Palácio da Justiça é mui-
to mais que inaugurar uma 
obra de reforma, é devolver 
ao povo paraibano um monu-

mento histórico, arquitetônico 
e cultural que estava fechado 
há cinco anos. Há um simbo-
lismo muito grande pelo que 
o palácio representa histori-
camente, inclusive, por guar-
dar os restos mortais do mais 
ilustre dos paraibanos, o pre-

sidente Epitácio Pessoa. Com 
a reabertura do prédio, não 
apenas paraibanos, mas tu-
ristas de toda parte poderão 
retomar as visitas à cripta e 
ao  museu que conta sua his-
tória”, observou o presiden-
te do TJPB, Saulo Benevides.

As obras de reforma não ocorreram apenas 
na estrutura do prédio, mas cuidaram da 
restauração de detalhes históricos da sede 

do Judiciário, que é patrimônio cultural do 
Estado da Paraíba

Com o objetivo de acom-
panhar o andamento das 
obras do Governo do Estado 
e dialogar sobre as deman-
das para Campina Grande 
e região, o vice-governador 
Lucas Ribeiro cumpriu  uma 
intensa agenda na Rainha da 
Borborema.

 Inicialmente, acompa-
nhado da secretária execu-
tiva de Economia Criativa, 
Valéria Aragão, Lucas visi-
tou a atual sede da Casa da 
Cidadania, às margens do 

Açude Velho. O objetivo da 
visita foi verificar as condi-
ções do prédio, que poderá, 
segundo o gestor, ser usado 
para outros projetos e pro-
gramas de Governo.

 “Aqui temos um exce-
lente espaço, com uma boa 
localização e estamos ana-
lisando as possibilidades do 
que pode se tornar, que pode 
ser uma descentralização de 
serviços, mas também um 
novo local para o desenvol-
vimento econômico da cida-

Lucas cumpre agenda de vistorias 
e reuniões com órgãos do Governo

Galdino quer plenário-auditório e 
sessões itinerantes em nova gestão

campina grande assembleia

Lucas Ribeiro amplia diálogos para atender demandas de CG

de e região. É uma visita para 
dialogarmos, ouvir a popu-
lação e levar isso ao gover-
nador João Azevêdo”, disse 
o vice-governador.

 Em seguida, acompa-
nhado da superintenden-
te da Suplan, Simone Gui-
marães, o vice-governador 
visitou as obras do Centro 
de Convenções de Campi-
na Grande. “Estamos traba-
lhando para entregar essa 
obra até dezembro, algo que, 
sem dúvidas, será de extre-
ma importância para o for-
talecimento do turismo e 
geração de emprego e ren-
da para essa região”, frisou 
Lucas.

 A comitiva visitou ainda 
a Escola Estadual da Prata, 
para acompanhar os prepa-
rativos de retorno às aulas, 
na próxima semana, e o Cen-
tro Integrado de Comando 
e Controle, onde dialogou, 
junto à direção do órgão, so-
bre as ações de combate à 
criminalidade no Compar-
timento da Borborema.

 “Acompanhar o dia a dia 
das cidades, conhecendo as 
necessidades da população 
é uma orientação do gover-
nador João Azevêdo para 
tornar o governo, que tem 
o foco municipalista, ain-
da mais presente. É isso que 
estamos fazendo e vamos 
continuar a fazer por toda a 
Paraíba”, afirmou o vice-go-
vernador.

Foto: Secom/PB

Foto: Ascom/TJPB

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

n 

Nova 
construção 
vai abrigar 
a Escola 
Legislativa 
Estadual e 
a creche da 
Assembleia
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Acusados estão recolhidos em unidades prisionais do DF, após audiência de custódia e decretação de preventivas

PGR denuncia mais 150 golpistas
atos antidemocráticos

Rayssa Motta 

Agência Estado

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) denunciou 
ontem mais 150 pessoas por 
envolvimento nos atos golpis-
tas que aconteceram em Bra-
sília no dia 8 de janeiro. Os 
denunciados foram presos 
em flagrante no dia seguin-
te, no acampamento montado 
por bolsonaristas em frente 
ao Quartel General do Exérci-
to, e continuam detidos.

Eles são acusados de as-
sociação criminosa e inci-
tação ao crime equiparada 
pela animosidade das For-
ças Armadas contra os pode-
res constitucionais. Cabe ago-
ra ao ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), analisar as 
denúncias.

As cotas são assinadas pelo 
subprocurador-geral da Repú-
blica, Carlos Frederico Santos, 
chefe do Grupo Estratégico de 
Combate aos Atos Antidemo-
cráticos, criado na PGR para 
coordenar as investigações so-
bre os atos de vandalismo na 
Praça dos Três Poderes.

Além de condenação, ele 
pede que os denunciados se-
jam obrigados a pagar indeni-
zação por danos morais cole-
tivos à sociedade.

É o quinto bloco de denún-
cias apresentadas na inves-
tigação sobre a invasão aos 
prédios do Congresso, STF e 
Planalto. Outras 54 pessoas 
já haviam sido denunciadas 
por envolvimento no acam-
pamento.

Estrutura
A denúncia afirma que 

o acampamento funcionou 
como uma ‘evidente estru-
tura a garantir perenidade, 
estabilidade e permanência’ 
dos manifestantes que pre-
gavam intervenção das For-
ças Armadas contra o resul-
tado das eleições.

A PGR descreve a estrutu-
ra como uma espécie de “vila” 
com áreas para refeições e reu-
niões, feira, transporte, atendi-
mento médico, massoterapia, 
carregamento de aparelhos 
eletrônicos, recebimento de 
doações e até teatro de fanto-
ches para crianças.

Terrorismo
Assim como nas denún-

cias anteriores, a PGR defen-
de que os presos não podem 
ser enquadrados no crime 
de terrorismo, que segundo 
o subprocurador precisa ser 
motivado por xenofobia, dis-
criminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia e religião. 
“Não faz parte dos tipos pe-
nais o cometimento de cri-
mes, por mais graves que pos-
sam ser, por razões políticas”, 
escreveu.

Santos também descar-
tou a possibilidade de ofere-
cer acordo de não persecu-
ção penal aos denunciados, 
por causa da natureza dos cri-
mes. “Não pode o Ministério 
Público Federal transigir com 
bem jurídico de tamanha en-
vergadura”, assinalou.

O chefe do Grupo Estra-
tégico de Combate aos Atos 
Antidemocráticos sinalizou 
que as investigações conti-
nuam e que novas cotas po-
dem ser oferecidas, inclusive 
contra pessoas já denuncia-
das. “Não há arquivamento 
explícito ou implícito em re-
lação a nenhum outro poten-
cial crime que possa ter sido 
cometido pelos denunciados”, 
indicou.

O próximo passo é anali-
sar se os presos no acampa-
mento também estiveram nos 
protestos extremistas. A PGR 
aguarda ainda laudos peri-
ciais, imagens, dados geolo-
calização e depoimentos. San-
tos pede que o STF autorize o 
interrogatório das testemu-
nhas em blocos de 30 pessoas, 
para agilizar o trabalho.

O ministro das Relações 
Institucionais, Alexandre Pa-
dilha, anunciou nesta sex-
ta, 27, que o efetivo da Força 
Nacional, convocado na es-
teira dos atos golpistas, vai 
permanecer em Brasília até 
a posse de deputados e sena-
dores, marcada para o dia 1º 
de fevereiro.

Em entrevista coletiva 
após a reunião do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva com 
governadores, Padilha rela-
tou que, durante o encontro, 
o ministro da Justiça, Flávio 
Dino, agradeceu à governa-

dora em exercício do Distri-
to Federal, Celina Leão, por 
anunciar um novo secretário 
da Segurança Pública.

Celina nomeou Sandro 
Avelar para comandar a se-
cretaria a partir de feverei-
ro, quando expira a interven-
ção federal sobre a segurança 
pública do DF feita por Lula 
para conter os atos golpistas 
em Brasília.

“O presidente Lula tam-
bém fez um agradecimento 
especial ao governador Ro-
naldo Caiado, porque Goiás 
teve um papel fundamental 
em bloquear os ônibus com 
golpistas que estavam vin-
do para Brasília”, relatou ain-
da Padilha.

Força Nacional fica no DF
até o dia 1o de fevereiro 

Agência Estado

Eduardo Gayer e
Amanda Pupo
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Além de 
condenação, a 
PGR pede que 
os denunciados 
sejam obrigados 
a pagar 
indenização por 
danos morais 
coletivos à 
sociedade

Os denunciados pela PGR participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando houve invasão e depredação nos Três Poderes 

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem a terceira fase 
da Operação Lesa Pátria, que 
tem como objetivo identificar 
pessoas que participaram, fi-
nanciaram ou fomentaram os 
atos golpistas praticados no 
dia 8 de janeiro que resulta-
ram na invasão e no vanda-
lismo das sedes dos Três Po-
deres, em Brasília.

Segundo os investigado-
res, 11 mandados de prisão 
preventiva e 27 mandados 
de busca e apreensão estão 
sendo cumpridos no Rio 
de Janeiro (nove de busca e 
apreensão e um de prisão), 
Minas Gerais (quatro de bus-
ca e apreensão e dois de pri-
são), Paraná (um de busca e 

apreensão e um de prisão), 
Santa Catarina (um de bus-
ca e apreensão e um de pri-
são), Espírito Santo (oito de 
busca e apreensão e quatro 
de prisão) e Distrito Federal 
(quatro de busca e apreensão 
e dois de prisão).

Golpistas
Os mandados foram ex-

pedidos pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em res-
posta às ações de golpistas 
que “promoveram violên-
cia e dano generalizado con-
tra os imóveis, móveis e ob-
jetos” no Palácio do Planalto, 
no Congresso Nacional e no 
STF.

De acordo com a Polícia 
Federal, “os fatos investiga-
dos constituem, em tese, os 
crimes de abolição violenta 

do Estado Democrático de Di-
reito, golpe de estado, dano 
qualificado, associação cri-
minosa, incitação ao crime, 
destruição e deterioração ou 
inutilização de bem especial-
mente protegido”.

Investigações
A Operação Lesa Pátria 

passou a ser “permanente, 
com atualizações periódicas 
acerca do número de manda-
dos judiciais expedidos, pes-
soas capturadas e foragidas”, 
informou a PF.

Acrescentou que abriu um 
canal de denúncias para iden-
tificar pessoas que participa-
ram, financiaram ou fomen-
taram os atos golpistas. As 
denúncias podem ser envia-
das para o e-mail denuncia-
8janeiro@pf.gov.br.

PF deflagra 3a fase da Operação Lesa Pátria
Pedro Peduzi 

Agência Brasil

Mandados
Os mandados foram 
expedidos pelo STF 

em resposta às ações 
de golpistas que 

“promoveram violência 
e dano generalizado 
contra os imóveis, 

móveis e objetos” dos 
Três Poderes

O interventor federal na 
segurança do Distrito Fede-
ral, Ricardo Cappelli, disse 
que o então secretário de se-
gurança pública, Anderson 
Torres, sabia sobre a amea-
ça de invasão aos Três Pode-
res que ocorreu no dia 8 de ja-
neiro em Brasília. O relatório 
com essas informações foi en-
tregue a Torres no dia 6, mes-
mo dia em que ele viajou para 
os EUA. O interventor falou 
com jornalistas nesta sexta-
feira, 27, para apresentar os 
principais pontos do relatório 
sobre os atos golpistas.

De acordo com Cappelli, 

o relatório do dia 6 informa-
va que havia uma manifesta-
ção “pela tomada do poder” 
que previa a invasão aos pré-
dios públicos. “Ali está des-
crito tudo que poderia acon-
tecer. Está documentado, não 
faltou informação”, afirmou.

O interventor disse que a 
detecção das ameaças deve-
ria ter se desdobrado em pla-
no operacional e ordem de 
serviço, o que não ocorreu. 
“Batalhões importantes não 
foram sequer acionados”, dis-
se Cappelli. Ele ainda infor-
mou que nove comandantes 
desses batalhões estavam de 
férias ou de licença no dia 8.

Cappelli disse que não 
houve conivência na atua-

ção do ex-comandante da Po-
lícia Militar Fábio Augusto 
Vieira, preso por determina-
ção do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes. Ele teria 
atuado desde o início da ma-
nhã no campo de operações 
e tentou mobilizar as tropas, 
segundo o interventor, mas 
seus apelos e ordens não fo-
ram atendidos. 

Segundo Cappelli, esse 
fato revela um problema de 
hierarquia e disciplina nas 
forças militares. “Na hora que 
a polícia é politizada pelo po-
der público, quem assume o 
comando tem sua capacida-
de de comandar seriamente 
atingida”, afirmou.

Torres sabia sobre ameaça de invasão 
 Lavínia Kaucz 

 Agência Estado
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O interventor 
Ricardo 
Cappelli disse 
que a detecção 
das ameaças 
deveria ter se 
desdobrado 
em plano 
operacional 
e ordem de 
serviço, o que 
não ocorreu

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Prorrogação de restrições se deve à continuidade do conflito com a Ucrânia, que completará um ano em 24 de fevereiro 

UE vai estender sanções até julho
contra a rússia

Matheus Zúñiga 

Especial para a AE

O Conselho da União Eu-
ropeia (UE) decidiu prorro-
gar as sanções à Rússia até 
31 de julho deste ano, devi-
do à continuidade do conflito 
com a Ucrânia, que comple-
tará um ano em 24 de feve-
reiro. No mesmo dia em que 
o Japão anuncia medidas res-
tritivas econômicas contra a 
Rússia, pela mesma razão, a 
UE afirma que, assim como 
o governo japonês, aplicará 
restrições individuais a pes-
soas físicas e jurídicas que 
tenham sido envolvidas na 
anexação da Crimeia e da ci-
dade de Sevastopol. Em nota 
divulgada no site do Conse-
lho da UE, a publicação diz 
que o bloco “se mantém reso-
lutamente ao lado da Ucrânia 
e do seu povo e está inabalá-
vel no seu apoio à indepen-
dência”. 

Japão
O ministério de Relações 

Exteriores do Japão também 
anunciou que irá aplicar no-
vas sanções à Rússia em rea-
ção ao conflito na Ucrânia e 
“com o objetivo de contribuir 
com os esforços internacio-
nais para se chegar à paz in-
ternacional visando a solu-
ção da questão, em linha com 
as medidas tomadas por ou-
tros grandes países”.

Segundo documento pu-
blicado no site do ministé-
rio, pessoas físicas e jurídicas 
listadas pelo governo japo-
nês terão seus pagamentos e 
transações restritas e 49 en-
tidades russas não receberão 
qualquer tipo de exportação 
vinda do Japão, dando ênfa-
se a itens que possam “de-
senvolver a capacidade mili-
tar da Rússia”.

De acordo com o gover-
no japonês, todos os no-
mes listados para sanções 
são “indivíduos considera-
dos diretamente envolvidos 
na “anexação” da Repúbli-
ca Autônoma da Crimeia e 
da cidade de Sevastopol ou 
na desestabilização da par-
te oriental da Ucrânia”, além 
de 14 ucranianos oriundos 
do leste e do sul do país que 
teriam apoiado a Rússia di-
retamente na invasão.

Cidadãos palestinos volta-
ram a protestar ontem duran-
te o enterro do último dos 10 
palestinos mortos em uma in-
cursão israelense na Cisjordâ-
nia na última quinta-feira  e ho-
ras depois de caças mandados 
por Tel Aviv realizarem uma 
série de ataques aéreos em ins-
talações pertencentes a grupos 
militantes na Faixa de Gaza - 
incluindo uma instalação de fa-
bricação subterrânea do grupo 
Hamas, em resposta aos dispa-
ros de foguetes a partir do ter-
ritório palestino, informaram 
as Forças de Defesa de Israel.

A chance de uma grande 
conflagração parecia diminuir 
após o ataque israelense mais 
mortal em duas décadas. Mo-
radores de Jerusalém e da Cis-
jordânia ocupada permanece-
ram nervosos ontem, mas as 
orações do meio-dia no com-
plexo da Mesquita de Al-Aqsa 
- muitas vezes um catalisador 
de confrontos entre palestinos 
e policiais israelenses - trans-
correram em relativa calma.

No funeral de um jovem de 
22 anos, o último dos mortos 
no ataque da quinta-feira a ser 
enterrado, multidões de pales-
tinos agitaram as bandeiras 
do Fatah, o partido que con-
trola a Autoridade Palestina, e 
do Hamas, que governa Gaza. 
Em al-Ram, palestinos masca-
rados atiraram pedras e solta-
ram fogos de artifício contra 

a polícia israelense, que res-
pondeu com gás lacrimogê-
neo. Mas até a publicação des-
ta matéria, tanto os foguetes 
palestinos quanto os ataques 
aéreos israelenses pareciam 
limitados para evitar uma es-
calada de violência.

Durante a noite, o Exérci-
to israelense disse que três fo-
guetes disparados de Gaza 
foram interceptados por de-
fesas aéreas, enquanto outro 
caiu em uma área despovoada 
no Sul de Israel. Os lançamen-
tos não foram reivindicados, 
mas tanto o Hamas, grupo 
que controla a área, como a 
Jihad Islâmica prometeram 
represálias após a incursão no 
campo de refugiados de Jenin, 
no Norte da Cisjordânia.

Testemunhas oculares pa-
lestinas disseram que mais de 
14 mísseis foram disparados 
contra um posto militar que 
pertence a grupos militantes 
de Gaza. Fontes médicas pales-
tinas disseram que nenhum fe-
rimento foi relatado durante os 
ataques. A Jihad Islâmica afir-
mou ontem em um comunica-
do que os projéteis disparados 
“levam uma mensagem: o ini-
migo [Israel] deve permanecer 
alerta, porque o sangue pales-
tino derramado custa caro”.

A incursão de quinta-fei-
ra resultou no maior número 
de mortes em meses, suspen-
dendo a trégua vigente desde 
ano passado, e elevou o núme-
ro de palestinos mortos este 
ano para 29.

Israel realiza ataques 
aéreos na Faixa de Gaza

conflito

Foto: Sanziana Perju/ECB/Fotos Públicas

Christine Lagarde ainda destacou o projeto da União Europeia como uma resposta à Segunda Guerra e ao Holocausto

 
A presidente do Ban-

co Central Europeu (BCE), 
Christine Lagarde, não 
discutiu a política mone-
tária ou o quadro econô-
mico atual, em discurso no 
qual lembrou o Holocaus-
to. Ela comentou que o pré-
dio principal do BCE, em 
Frankfurt, Alemanha, fica 
em uma área “ligada às 
atrocidades do Holocausto” 
durante a Segunda Guerra e 
ressaltou a importância de 
se buscar a unidade euro-
peia, a fim de garantir que 
“a tirania e a injustiça es-
tatal nunca prevaleçam de 
novo”. Ontem, celebrou-se 

o Dia Internacional em Me-
mória das Vítimas do Holo-
causto.

Lagarde lembrou que o 
local do prédio principal do 
BC “é um dos milhares de 
locais na Alemanha e pela 
Europa nos quais o regime 
nazista alemão pôs em ação 
o assassinato de milhares 
de membros da comunida-
de judaica e de outras mi-
norias”. O prédio atual da 
instituição fica num terre-
no que abrigava um merca-
do atacadista de Frankfurt, 
no qual judeus acabaram 
presos e depois foram de-
portados.

Para lembrar as depor-
tações e as mortes subse-
quentes, o BCE inaugura 
um memorial, em coopera-

Em discurso, presidente do Banco Central 
Europeu lembra “atrocidades do Holocausto”

regime nazista

Ontem, 27 de janeiro, 
foi comemorado o  Dia In-
ternacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto. 
Em evento especial, a ONU 
marcou a data com sobre-
viventes, familiares de víti-
mas, acadêmicos e artistas 
no hall da Assembleia Geral.

Sob o tema “Lar e per-
tença”, uma série de even-
tos está agendada em Nova 
Iorque para reflexão sobre o 
assunto até fevereiro.

Crueldade
Em mensagem, o secre-

tário-geral sublinha que o 
genocídio de judeus era evi-
tável. Ele cita ainda vítimas 
como povos roma e sinti, 
pessoas com deficiência e 
outros grupos que morre-
ram pelas mãos do nazismo.

 Para António Guterres, 
nenhum genocídio é inevi-

tável. Ao recordar o evento, 
ele destacou o culminar de 
milênios de ódio antissemi-
ta. O chefe da ONU enfatiza 
que os nazistas só puderam 
atuar com uma crueldade 
calculada, com atos desde a 
discriminação dos judeus da 
Europa até à sua aniquila-
ção, porque poucas pessoas 
se manifestaram e muitos 
outros nada fizeram.

A mensagem pontua que 
existiu silêncio em níveis na-
cional e internacional dian-
te de sirenes de alarme que 
soavam desde o início. Esses 
alertas eram o discurso de 
ódio, desinformação, descaso 
pelos direitos humanos e Es-
tado de direito, exaltação da 
violência e da supremacia ra-
cial, além do pouco caso pela 
democracia e diversidade.

Memória
Para o secretário-geral, 

ao relembrar o Holocausto o 
mundo reconhece as amea-

ONU promove série de eventos em Nova Iorque

Gabriel Bueno da Costa 

Agência Estado
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Em nota 
divulgada 
no site do 
Conselho da UE, 
a publicação 
diz que o bloco 
“se mantém 
resolutamente 
ao lado da 
Ucrânia e do 
seu povo”

ção com a cidade e seu Mu-
seu Judaico de Frankfurt. A 
inauguração ocorre no 78º 
aniversário da libertação 
do campo de Auschwitz e 
há uma placa para lembrar 
a história, comentou ela em 
sua fala.

Lagarde ainda destacou 
o projeto da União Euro-
peia como uma resposta à 
Segunda Guerra e ao Ho-
locausto. 

Segundo ela, o com-
promisso de nunca per-
mitir que algo do tipo vol-
te a ocorrer dá expressão 
concreta aos esforços para 
construir uma Europa ain-
da mais unida, “que garan-
ta nossa estabilidade políti-
ca e econômica”, com o euro 
como parte crucial disso.

n 

O chefe da ONU 
enfatiza que 
os nazistas só 
puderam atuar 
porque poucas 
pessoas se 
manifestaram 
e muitos outros 
nada fizeram

ças à liberdade, à dignidade 
e à humanidade, inclusive 
no tempo atual.

O chefe da ONU pediu 
que o genocídio nunca seja 
esquecido, e nem se permita 
que outros o esqueçam, dis-
torçam ou neguem. Para ele, 
agora é hora de decisão con-
tra o silêncio perante esse 
mal e para defender a digni-
dade e os direitos de todos.

A Assembleia Geral es-
tabeleceu um departamento 
sobre a lembrança do Holo-

causto e o programa de di-
vulgação. A Resolução 60/7 
incentiva a mobilizar a so-
ciedade civil para a memó-
ria e educação sobre tema 
para ajudar a prevenir futu-
ros atos de genocídio.

Discussão e exposições
A ONU interage com 

parceiros implementando 
iniciativas em nível global 
sobre a questão usando ele-
mentos educacionais, pro-
gramas de desenvolvimento 
profissional, filmes, painéis 
de discussão e exposições.

Nas vésperas das ceri-
monias centrais deste ano, 
a sede das Nações Unidas 
apresentou uma exibição 
inédita com mais de 4,8 mi-
lhões de nomes, locais de 
nascimento e morte das víti-
mas do Holocausto. O propó-
sito da organização é “alertar 
sobre o perigo do antissemi-
tismo e de toda forma de pre-
conceito e ódio”.

Agência Estado

“Que a tirania 
e a injustiça 
estatal 
nunca 
prevaleçam 
de novo 

Christine Lagarde

ONU News
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Foram 174,4 milhões de litros utilizados pelos paraibanos no ano passado

Consumo de etanol cresce 
221% no estado em 10 anos

biocombustível
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Neste breve artigo, volto a falar dos 
benefícios e incentivos fiscais para o setor 
industrial da Paraíba, em sede do ICMS. 

Este é um tema espinhoso e de difícil consenso em 
âmbito fiscal. Contudo, em países desenvolvidos 
estes benefícios e incentivos fiscais para a 
indústria são concedidos em sede do Imposto 
de Renda e raramente em sede de impostos 
indiretos, como o ICMS ou qualquer outro imposto 
sobre o consumo.

Na Paraíba, por conta muito mais da “guerra 
fiscal” do que por parâmetros reais da boa 
regulação macroeconômica, os benefícios 
fiscais ao setor industrial, sobremaneira, são 
operacionalizados através de firmação de Tare 
(Termos de Acordo) entre empresas beneficiárias 
e Administração Tributária Estadual para 
redução de carga tributária que substantivam 
contratos de capengada bilateralidade, uma vez 
que as obrigações dos contribuintes são muito 
pouco cobradas, principalmente no tocante a 
geração de emprego e renda e na contribuição do 
incremento do ICMS no todo da economia.

Contudo, é justo que a indústria na Paraíba 
seja estimulada, haja vista ao processo contínuo 
de desindustrialização de nossa economia, em 
detrimento de demanda voltada para o aumento 
dos serviços financeiros e do consumo de bens 
privados fabricados em zonas industriais do sul-
sudeste, em grande maioria.

Para se ter uma ideia, em dados do 
IBGS, o valor adicionado bruto da Paraíba 
ou a participação dos setores produtivos na 
composição do PIB em 1960 correspondia a 56,8% 
da Agropecuária, 9,0% da Indústria e 34,3% do 
Comércio e Serviço. Em dados do IBGE (2022), a 
composição setorial do PIB da Paraíba apresenta 
o seguinte quadro:  Agropecuária (4%), Industria, 
incluindo da transformação e construção (12%), 
Serviços, incluindo setor público e privado (70%) e 
Comércio (14%). 

Pelos dados acima, é fácil compreender 
que a Paraíba é um estado tipicamente 
consumidor. Esta constatação, no plano político-
econômico, verifica-se por anos longos de 
estiagem e ausência de políticas hídricas de 
aproveitamento das águas que resultaram na 
degradação da agricultura, sobretudo familiar e 
de subsistência, e na dizimação dos rebanhos, 
colocando a Paraíba numa situação difícil e de 
empobrecimento. 

Reitero mais uma vez que as iniciativas por 
parte do Estado, conduzidas pelo Poder Executivo, 
de criação de mecanismos que venham fortalecer 
a indústria atraindo novas plantas industriais 
para a Paraíba é muito louvável. 

A política industrial na Paraíba precisa 
urgentemente ser remodelada positivamente. 
Também em dados do IBGE, a participação da 
indústria da Paraíba não evoluiu como deveria, 
considerando que o nosso Estado já foi a quarta 
economia do Nordeste nos idos de 1960/1970.   

Em 2014, o registro estatístico informa e 
existência de 6.637 empresas industriais na 
Paraíba que correspondem a 1,3% do total de 
empresas que atuam no setor industrial do 
Brasil. São números não muito alvissareiros 
considerando que a gravação tributária do setor 
industrial da Paraíba corresponde a 0,7% do 
ICMS e a 0,1% do IPI arrecadados nacionalmente.

Na Paraíba, os principais setores da indústria 
são: construção (5%) e os serviços industriais 
de utilidade público, couro e calçados, minerais 
não mecânicos e alimentos (7,9%), em dados 
atualizados pelo IBGE.

Hoje se pode perceber um encolhimento dos 
setores industriais na Paraíba, sem que suas 
obrigações contratuais para o recebimento 
de incentivos fiscais tenham sido cumpridas, 
provocando prejuízo ao Estado. Na Paraíba, 
somente três municípios acumulam 51% do PIB 
da Paraíba: João Pessoa (29% do PIB), Campina 
Grande (14,2%) e Cabedelo (8,7%), como aponta 
o IBGE. 

Qualquer que seja a política industrial 
implementada não se deve perder de vista a 
sua interiorização. Por isso que a política de 
concessão de benefícios e incentivos fiscais 
na Paraíba não guarda estreita relação com o 
desenvolvimento econômico do estado.

Acordo Industrial 
e Fundo Fiscal

O consumo de etanol hi-
dratado - utilizado no abaste-
cimento de veículos - cresceu 
221% em 10 anos no estado, de 
acordo com o Sindicato da In-
dústria de Fabricação do Álcool 
no Estado da Paraíba (Sindal-
cool-PB). Em 2013, o consumo 
foi de 54,2 milhões de litros. Já 
em 2022, foram 174,4 milhões 
de litros. No mesmo período, 
o consumo de etanol anidro 
– usado na mistura da gasoli-
na e na fabricação de bebidas, 
solventes e perfumes - aumen-
tou apenas 10,9%, passando 
de 168,7 milhões de litros para 
185,9 milhões de litros.

O levantamento do Sindal-
cool-PB é baseado em dados 
divulgados pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis do Brasil 
(ANP), que revelam o valor co-
mercializado pelos postos na 
Paraíba. Como o mês de de-
zembro de 2022 ainda não foi 
divulgado pela ANP, o Sindal-
cool-PB fez uma projeção para 

o período, com base no consu-
mo dos últimos três anos. 

O presidente-executivo do 
Sindalcool-PB, Edmundo Bar-
bosa, afirma que, em 10 anos, 
o Brasil mudou bastante. “As 
pessoas não falavam tanto em 
sustentabilidade ou em descar-
bonização. Hoje, as empresas 
colocam o tema na sua agen-
da de meio ambiente, social e 
governança. A Energisa Paraí-
ba, por exemplo, adotou o uso 
de etanol para seus veículos le-
ves. As empresas que apresen-
tam balanço social têm adota-
do essa prática, recentemente”.

Edmundo Barbosa desta-
ca que desde 2013 tem havido 
o aumento da frota de veículos, 
inclusive com motor flex. Ela 
enfatiza que, se antes o consu-
midor só abastecia com etanol 
hidratado por causa do preço, 
outros fatores estão sendo con-
siderados. Ele refuta o argu-
mento de que o preço do etanol 
deve corresponder a, no máxi-
mo, 70% do valor da gasolina, 
considerando a produtividade 
do biocombustível. 

“Acredito na forte tendên-

cia de substituição dos antigos 
combustíveis poluentes, por-
que o etanol está cada vez mais 
popular aqui na Paraíba. Pare-
ce haver, hoje em dia, a maior 
compreensão dos seus efeitos 
positivos para a maior durabi-
lidade dos motores. Todos sa-
bem que se tornou mais difícil 
adquirir um veículo e, quem 
tem, quer conservar bem o seu 
carro. A mobilidade susten-
tável com o etanol é também 
mais econômica”, complemen-
ta Edmundo Barbosa. 

Ele aponta que tem havi-
do o crescimento nas energias 
renováveis e o etanol hidrata-
do está nesse contexto. Segun-
do o dirigente, donos de pos-
tos de combustíveis afirmam 
ter clientes que só abastecem 
com etanol hidratado. Edmun-
do Barbosa é contrário à polí-
tica adotada pelo governo Bol-
sonaro e mantida pelo governo 
Lula de isenção do PIS e Cofins 
dos combustíveis, o que, para 
ele, favorece o consumo de ga-
solina. Ele também discorda 
do teto unificado da alíquo-
ta do ICMS dos combustíveis.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +0,74%

R$ 5,112
-1,63%

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

+0,56%

R$ 5,556

Libra  Esterlina

+0,65%

R$ 6,334

Ibovespa

112.316 pts

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

O Procon de Campina 
Grande divulgou hoje a pes-
quisa de preços de medica-
mentos referente ao mês de ja-
neiro. De acordo com o estudo, 
a variação de preços dos remé-
dios de referência/marca pode 
chegar a 429,52% e dos genéri-
cos até 441,27%, dependendo 
do local de compra. “Essa di-
ferença pode ocorrer em face 
dos descontos dados pelos es-
tabelecimentos, por isso é im-
portante pesquisar sempre”, 
destacou Saulo Muniz, coor-
denador do Procon-CG.

A pesquisa teve a coleta de 
dados realizada esta semana 
em 22 farmácias e drogarias 
de diferentes regiões da cida-

de. O estudo, aponta os me-
nores e maiores preços dos 36 
medicamentos mais procura-
dos pelos consumidores cam-
pinenses, sendo 18 de marca/
referência e 18 genéricos.

Dentre os medicamentos 
de marca, a maior diferença de 
preço encontrada pelo Procon 
Municipal foi no remédio Ara-
dois 50 mg, com 30 comprimi-
dos, cujo menor valor foi de R$ 
10,50 e o maior de R$ 55,60, o 
que representa uma variação 
de 429,52%. Já a menor varia-
ção de preço foi identificada no 
Tylenol 200 mg/ml, gotas, com 
15 ml, cujo menor valor foi de 
R$ 20 e o maior de R$ 50,99, 
uma variação de 154,95%.

Já com relação aos medi-
camentos genéricos, a pesqui-
sa aponta que a maior varia-
ção de preço foi encontrada 
no remédio Ácido Mefenâmi-
co 500 mg, com 24 comprimi-
dos, cujo menor valor foi de R$ 
7,39 e o maior de R$ 40, o que 
representa uma variação de 
441,27%. A menor diferença de 
preço foi no Enalapril +Hidro-
clorotiazida 10/25 mg, com 30 
comprimidos, cujo menor va-
lor foi de R$ 11,90 e o maior de 
R$ 44,70, o que representa uma 
variação de 275,63%.

Com isso, comparando-se 
os preços médios dos gené-
ricos com os de referência de 
mesma apresentação, consta-

tou-se que, em média, os medi-
camentos genéricos são 64,88% 
mais baratos do que os de re-
ferência. “Caso haja uma boa 
pesquisa na hora da compra, 
pode representar uma grande 
economia para o bolso do con-
sumidor”, disse Muniz.

Pesquisa aponta diferença de até 429,52% 
nos preços de medicamentos em Campina

procon

Confira a pesquisa completa 
por meio do QR Code

Coleta de dados 
foi realizada esta 
semana em 
22 farmácias e 
drogarias localizadas 
em diferentes 
regiões da cidade

Foto: Divulgação/PMCG
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Aumento do 
interesse 
sobre o etanol 
é reflexo da 
mudança de 
postura do 
consumidor, 
cujo foco tem 
sido no meio 
ambiente 

Etanol anidro
De acordo com Edmundo, 

a maior parte da produção de 
etanol anidro é usada na mis-
tura da gasolina, que é compos-
ta por 27% do biocombustível. 
Ele explica que as distribui-
doras da Paraíba recebem a 
gasolina bruta da Petrobras e 
compram o etanol anidro das 
usinas, produzindo, em Cabe-
delo, a gasolina comercializada 
nos postos. O sindicato destaca 
que a produção das usinas con-
tribuiu com 420 milhões de li-
tros de etanol em 2022.
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Ao final de 2022, o índice subiu 13,9 pontos porcentuais, segundo o Banco Central, afetando a relação de consumo

Juros do rotativo batem 409% ao ano
cartão de crédito

Thais Barcellos e  
Celia Froufe 

Agência Estado

Mesmo após o fim do ciclo 
de alta da taxa básica de juros, 
a Selic, o juro médio total co-
brado pelos bancos no rota-
tivo do cartão de crédito su-
biu 13,9 pontos porcentuais 
de novembro para dezembro, 
informou o Banco Central on-
tem. A taxa passou de 395,4% 
(dado revisado) para 409,3% 
ao ano. No fim de 2021, era 
de 347,4% - salto de 61,9 pon-
tos porcentuais no ano.

O rotativo do cartão, jun-
tamente com o cheque espe-
cial, é uma modalidade de 
crédito emergencial, muito 
acessada em momentos de di-
ficuldade.

No caso do parcelado, ain-
da dentro de cartão de cré-
dito, o juro passou de 180% 
(dado revisado) para 182,4% 
ao ano. Considerando o juro 
total do cartão de crédito, que 
leva em conta operações do 
rotativo e do parcelado, a taxa 
passou de 100,5% (dado revi-
sado) para 94,1%. Em dezem-
bro do ano anterior, as taxas 
eram de 168,4% e 63,6%.

Em abril de 2017, começou 
a valer a regra que obriga os 
bancos a transferir, após um 
mês, a dívida do rotativo do 
cartão de crédito para o par-
celado, a juros mais baixos. 
A intenção do governo com a 
nova regra era permitir que a 
taxa de juros para o rotativo 
do cartão de crédito recuasse, 

O ministro de Relações 
Institucionais, Alexandre Pa-
dilha afirmou ontem que o 
plano de investimentos do 
Governo Federal vai priorizar 
a retomada de obras e a inje-
ção de capital em empreendi-
mentos que dialoguem com 
a transição ecológica e com o 
desenvolvimento econômico 
e sustentável. O foco estará, 
por exemplo, em obras viá-
rias, de habitação, saneamen-
to e comunicação.

Padilha destacou que esse 
plano não contará apenas 
com recursos do orçamento 
da União. A ideia, reforçou o 
ministro, é também de incen-
tivar as parcerias público-pri-
vadas (PPPs) e os projetos de 
concessão, além de modalida-
des de financiamento.

“Projetos que possam ser 
executados nos próximos 

quatro anos é prioridade ab-
soluta, que dialoguem com a 
transição ecológica, com a re-
tomada do desenvolvimento 
econômico e sustentável”, dis-
se Padilha a jornalistas após 
a reunião do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) com 
governadores.

O ministro explicou tam-
bém que, como o governo 
ainda irá receber quais são 
as demandas e prioridades 
de cada Estado, o plano ain-
da não tem uma previsão de 
recursos - nem mesmo um 
nome. “Não tem definição de 
nomes. A gente aceita suges-
tões”, brincou Padilha ao ser 
questionado se o plano seria 
chamado de novo PAC - mar-
ca das gestões petistas em ou-
tros mandatos.

“Nesse momento foi um 
chamado para governado-
res entregarem seus projetos 
prioritários, com diretriz cla-
ra de prioridade de retomada 
de obras paralisadas, proje-

tos estruturantes com impac-
to no desenvolvimento local, 
regional. E a partir do que 
vem a ser apresentado pelos 
governos estaduais e muni-
cipais, estamos buscando in-
clusive informações do TCU, 
vai se poder fechar qual o va-
lor do investimento”, respon-
deu o ministro.

Demais áreas
Sobre investimentos em 

outras áreas, como de segu-
rança, Padilha relatou que o 
ministro de Justiça e Segu-
rança Pública, Flávio Dino, 
informou aos governadores 
que haverá estímulo para que 
os chefes locais adotem câme-
ras e outros instrumentos de 
ouvidoria nos agentes de se-
gurança. “Flávio Dino falou 
dos investimentos do fun-
do de segurança pública, e 
afirmou que uma das ações 
prioritárias serão medidas de 
combate ao feminicídio”, con-
tou também Padilha.

Plano de investimentos do governo terá 
recursos públicos, concessões e PPPs

retomada de obras

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou ontem que mante-
rá a bandeira verde aciona-
da em fevereiro para todos 
os consumidores conecta-
dos ao setor elétrico nacio-
nal. Com a decisão, que re-
flete as boas condições de 
geração de energia, as con-
tas de luz seguem sem co-

Aneel mantém a bandeira verde, 
sem taxa adicional na conta de luz

em fevereiro

Eduardo Gayer e  
Amanda Pupo 

Agência Estado

Marlla Sabino 

Agência Estado
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Sistema de 
bandeiras 
tarifárias foi 
criado em 
2015 para 
indicar os 
custos da 
geração de 
energia

brança adicional.
A bandeira verde está em 

vigor para todos os consu-
midores desde 16 de abril. 
Em nota, o diretor-geral da 
Aneel, Sandoval Feitosa, afir-
mou que a manutenção re-
flete projeções realizadas no 
ano passado, que aponta-
vam boas expectativas para 
os próximos meses. “As ban-
deiras dão transparência ao 
custo real da energia e per-
mitem ao consumidor se pro-
gramar e ter um consumo 
mais consciente.”

O sistema de bandeiras 
tarifárias foi criado em 2015 
para indicar os custos da ge-
ração de energia no país aos 
consumidores e atenuar os 
impactos nos orçamentos das 
distribuidoras de energia.

Antes, o custo da ener-
gia em momentos de mais 
dificuldades para geração 
era repassado às tarifas ape-
nas no reajuste anual de 
cada empresa, com incidên-

cia de juros. No modelo atual, 
os recursos são cobrados e 
transferidos às distribuido-
ras mensalmente por meio 
da “conta Bandeiras”.

A bandeira verde, quan-
do não há cobrança adicio-
nal, significa que o custo 
para produzir energia está 
baixo. Já as bandeiras ama-
rela e vermelha um e dois 
representam um aumento 
no custo da geração e a ne-
cessidade de acionamento 
de térmicas, o que está liga-
do principalmente ao volu-
me dos reservatórios.

“Com a chegada do pe-
ríodo chuvoso, melhoram 
os níveis dos reservatórios e 
as condições de geração das 
usinas hidrelétricas, que pos-
suem um custo mais baixo. 
Dessa forma, não é necessá-
rio acionar empreendimen-
tos cuja energia é mais cara, 
como é o caso das usinas ter-
melétricas”, explicou a agên-
cia reguladora em nota.

O chefe do Departamento 
de Estatísticas do Banco Cen-
tral, Fernando Rocha, disse  
que a inadimplência no rota-
tivo do cartão de crédito para 
pessoas físicas teve expan-
são de nove pontos porcen-
tuais (pp) em 2022, chegando 
a 44,7% no fim do ano. Esta é 
a maior taxa da série históri-
ca da autoridade monetária, 

iniciada em março de 2011.
No caso do cheque espe-

cial, a inadimplência atingiu 
13,4%, um crescimento de 1,9 
pp em 12 meses. Esta, tam-
bém de acordo com Rocha, é a 
maior taxa desde setembro de 
2020, quando estava em 15%. 
“De lá para cá, podemos dizer 
que houve redução e, em 2022, 
um crescimento”, comparou.

De forma geral, conforme 
o técnico, a expansão do fi-
nanciamento para as famí-
lias, dentro do crédito livre em 
2022, foi principalmente nas 
modalidades não rotativas, 
que têm taxas menores. “A ina-
dimplência para Pessoa Física 
cresceu ao longo de 2022 fun-
damentalmente nas operações 
de crédito livre, nessas moda-

lidades rotativas”, observou.
Isso ocorre, segundo ele, 

porque, em geral, quando 
uma pessoa fica inadimplen-
te em modalidades de crédito 
rotativo é porque já teve um 
ponto de partida negativa em 
outros tipos de crédito. A re-
comendação dada por Rocha 
é a de que clientes busquem, 
dentro do possível, sair do cré-

dito rotativo por meio de ne-
gociações com o gerente e as 
instituições financeiras para 
modalidades de crédito com 
prazos maiores e taxas me-
nores. O juro do rotativo do 
cartão de crédito estava em 
409,3% ao ano em média ao fi-
nal de dezembro, a maior des-
de 2017, quando atingiu 428% 
ao ano. “Não tem taxa razoá-

vel para isso”, comentou.
O chefe do departamen-

to apontou que a maior taxa 
de inadimplência do crédi-
to livre como um todo foi de 
5,9%, registrada em maio de 
2017. “Agora (dezembro de 
2022) estamos em 4,2% e não 
houve crescimento desde no-
vembro. Não é nem de longe 
a maior da série”, disse.

Inadimplência no cartão é a maior da série histórica, afirma BC

já que o risco de inadimplên-
cia, em tese, cai com a migra-
ção para o parcelado.

No crédito livre, a taxa mé-
dia de juros parou de subir: 
cedeu de 43,5% ao ano em no-
vembro para 42,0% ao ano em 
dezembro. Em dezembro de 
2021, era de 33,8%.

Para as pessoas físicas, a 
taxa média de juros no crédi-
to livre passou de 57,9% para 
55,8% ao ano de novembro 
para dezembro, enquanto 

para as pessoas jurídicas foi 
de 23,3% para 23,1%. As taxas 
eram de 45% e 19,7%, respecti-
vamente, no fim de 2021. 

Linhas de crédito
Entre as principais linhas 

de crédito livre para a pessoa 
física, destaque para o che-
que especial, cuja taxa passou 
de 133,5% ao ano para 131,9% 
ao ano de novembro para de-
zembro. No crédito pessoal, 
a taxa passou de 42,0% para 

40,9% ao ano. Em dezembro 
do ano anterior, as taxas eram 
127,9% e 37,6%, nessa ordem.

Desde 2018, os bancos es-
tão oferecendo um parcela-
mento para dívidas no cheque 
especial. A opção vale para dé-
bitos superiores a R$ 200. Em 
janeiro de 2020, o BC passou a 
aplicar uma limitação dos ju-
ros do cheque especial, em 8% 
ao mês (151,82% ao ano).

Os dados divulgados on-
tem pelo Banco Central mos-

traram ainda que, para aquisi-
ção de veículos, os juros foram 
de 27,7% ao ano em novembro 
para 28,7% em dezembro. No 
fim de 2021, era de 26,8%.

A taxa média de juros no 
crédito total, que inclui ope-
rações livres e direcionadas 
(com recursos da poupança e 
do BNDES), foi de 31,0% ao ano 
em novembro para 29,9% ao 
ano em dezembro. No último 
mês de 2021, estava em 24,3%.

Já o Indicador de Custo de 

Crédito (ICC) caiu 0,2 ponto 
porcentual em dezembro ante 
novembro, aos 21,4% ao ano. O 
porcentual reflete o volume de 
juros pagos, em reais, por con-
sumidores e empresas no mês, 
considerando todo o estoque 
de operações, dividido pelo 
próprio estoque. Na prática, o 
indicador reflete a taxa de ju-
ros média efetivamente paga 
pelo brasileiro nas operações 
de crédito contratadas no pas-
sado e ainda em andamento.

Desde 2017, vale a regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos
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Diversidade

Ações alusivas ao Dia da Visibilidade Trans visam combater discriminação e fomentar acesso ao mercado de trabalho

TRT-PB lança programa de inclusão
população lGBTQI+

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Com o lema ‘Tribunal de 
Portas Abertas’, o Tribunal 
Regional do Trabalho da Pa-
raíba (13a Região), lançou na 
manhã de ontem o Progra-
ma de Inclusão LGBTQI+ em 
alusão ao Dia Nacional de Vi-
sibilidade Trans, que acontece 
neste domingo dia 29. O obje-
tivo foi fomentar o acesso das 
minorias sociais ao mercado 
de trabalho e eliminar a dis-
criminação contra a popula-
ção LGBTQI+. O presidente do 
TRT-13, desembargador Thia-
go de Oliveira Andrade, disse 
que o tribunal agora se colo-
ca como parceiro dessa po-
pulação e declarou reconhe-
cer que o acesso ao emprego 
formal para a grande maioria 
das pessoas trans ainda é um 
grande desafio.

De posse de uma pesqui-
sa sobre a população LGBT-
QI+, o desembargador reve-
lou que 90% das mulheres 
trans tem apenas a prosti-
tuição como fonte de renda. 
E para mudar essa situação, 
uma das principais ações do 
tribunal foi o lançamento do 
Programa LGBTQIA+, promo-
vido pela Assessoria de Pro-
jetos Sociais e Promoção dos 
Direitos Humanos (Aspros) 
do Regional. O evento acon-
teceu na sede do TRT-13, no 
Centro de João Pessoa.

Durante o evento realiza-
do em parceria com a Escola 
Judicial do TRT-13 (Ejud13), 
também foi lançada a carti-
lha sobre a empregabilida-
de da população LGBTQIA+, 
e em seguida, o presidente 

do tribunal assinou atos que 
dizem respeito a emprega-
bilidade e o respeito à digni-
dade das pessoas trans. Na 
sequência, ele recebeu o selo 
“Iguais na Diversidade”, en-
tregue pela associação parai-
bana Iguais LGBT+.

A finalidade do encontro 
também foi promover a cons-
cientização de magistradas e 
magistrados, servidoras e ser-
vidores, terceirizadas e tercei-
rizados do TRT-13, bem como 
da comunidade em geral sobre 
a luta por direitos, existência, 
resistência e reconhecimen-
to da identidade trans. Além 
disso, o evento teve a missão 
de estimular uma maior refle-
xão sobre a cidadania de pes-
soas não-binárias, travestis e 

de homens e mulheres trans.
Ainda durante o aconteci-

mento, a empresária e conse-
lheira Seccional da OAB/SP, 
com assento no Comitê de Di-
reitos Sexuais da World As-
sociation for Sexual Health, 
Márcia Rocha, proferiu pa-
lestra com o tema ‘Visibilida-
de Trans’. Ela disse que ações 
como essa do TRT-13 na Paraí-
ba são de suma importância 
para o enfrentamento das di-
ficuldades da população trans 
no Brasil. “Precisamos apoiar 
os direitos humanos para des-
fazer injustiças que atingem 
uma imensa parcela da po-
pulação brasileira. A mensa-
gem que deixo para essa par-
cela da população é que elas 
não desistam dos seus sonhos 

e de suas lutas. Sei que é muito 
difícil, mas tentem fazer o seu 
melhor, mostrando para a so-
ciedade que vocês só querem 
viver e receber o que é justo”, 
refletiu Márcia Rocha.

De acordo com Dhell Felix, 
representante da associação 
Iguais, o acesso de uma pes-
soa trans ao mercado de traba-
lho continua complicado. “Isso 
ocorre porque a maioria des-
sa população não teve a opor-
tunidade de estudar em razão 
do bullying que todos sofrem 
nas escolas. Na verdade, elas 
são discriminadas pelo seu gê-
nero e nas escolas são sempre 
xingadas. O grande problema 
é que no lugar que a pessoa é 
desrespeitada, ela não volta. 
Então projetos como esse que 

está acontecendo no TRT-13, 
são de extrema importância 
para que essas pessoas sejam 
respeitadas”, disse Felix enfa-
tizando que o Brasil ainda é 
o país que mais mata homos-
sexuais. Ao longo dos últimos 
anos, até o ano passado, mais 
de 300 pessoas LGBTQI+ foram 
assassinadas na Paraíba e este 
ano, 15 pessoas já sofreram al-
gum tipo de violência,

Direitos
A Justiça do Trabalho tem 

dispositivos legais que garan-
tem a promoção dos direitos 
das pessoas trans no mercado. 
Um artigo do site Conjur trata 
de considerações sobre a po-
pulação trans e sobre o merca-
do de trabalho. O artigo des-

taca que a pessoa transgênero 
tem inúmeras dificuldades do 
ponto de vista social e fami-
liar, mas a inclusão no merca-
do de trabalho é seguramente 
um grande desafio ainda a ser 
superado.

Ainda de acordo com o arti-
go, um relatório elaborado pela 
Associação Nacional de Tra-
vestis e Transexuais, revela que 
88% dos entrevistados acredi-
tam que as sociedades empre-
sariais não estão prontas, seja 
para a contratação, seja para a 
manutenção de pessoas trans 
nos seus quadros de colabora-
dores. Uma pesquisa apontou 
que 20% da população trans 
não tem emprego formal, as-
sim como 56,82% sofrem com 
insegurança alimentar.

Pesquisa sobre a população LGBTQI+ revela que 90% das mulheres trans têm apenas a prostituição como fonte de renda 

“A maioria dessa 
população 
não teve a 
oportunidade 
de estudar 
em razão do 
bullying que 
todos sofrem 
nas escolas

Dhell Felix

Foto: Evandro Pereira

Para orientar profissionais 
de saúde e evitar o uso de medi-
camentos sem orientação, a So-
ciedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia (SBEM) 
disponibiliza um guia com as 
unidades de saúde no Brasil es-
pecializadas no atendimento da 
população transexual e travesti. 
Desde agosto de 2008, o Sistema 
Único de Saúde brasileiro prevê 
a oferta de procedimentos à pes-
soa trans, como a terapia hormo-
nal para afirmação do gênero 
e cirurgias de redesignação se-
xual. Porém, segundo a direto-
ra da SBEM, Karen de Marca, há 
pouca divulgação sobre o tema, 
o que gera desconhecimento por 
parte de quem poderia se bene-
ficiar e pode levar a situações de 
risco à saúde da população trans.

“Não saber como é o cami-
nho faz com que pessoas acabem 
utilizando medicações por conta 
própria. A maioria aprende com 
outros usuários. O que eles me 
dizem é: “Entrei no site, entrei no 
YouTube, entrei no Instagram e 
tinha uma pessoa falando como 
usava e eu usei”, relata a médi-
ca. “Os riscos são as complica-
ções com altas doses, pessoas com 
trombose, com infarto do mio-
cárdio, complicações hepáticas 
e complicações nos procedimen-
tos estéticos, que causam necro-
ses”, acrescenta a endocrinologis-
ta, que coordena o Ambulatório 

Falta de informação leva transexuais à 
automedicação, diz diretora da SBEM

RIscos à saúde

O Brasil é o país com mais 
mortes de pessoas trans e tra-
vestis no mundo pelo 14º ano 
consecutivo. Segundo o Dos-
siê Assassinatos e Violências 
contra Travestis e Transexuais 
Brasileiras da Associação Na-
cional de Travestis e Transe-
xuais (Antra), México e Es-
tados Unidos aparecem em 
segundo e terceiro lugares, 
respectivamente.

Em 2022, 131 pessoas trans 
e travestis foram assassinadas 
no país. Outras 20 tiraram a 
própria vida em virtude de 
discriminação e do precon-
ceito. Os dados fazem parte 
do documento divulgado na 
quinta-feira (26), em cerimô-
nia no Ministério dos Direi-
tos Humanos e da Cidadania. 
Entre os assassinatos deste 
ano, 130 referem-se a mulhe-
res trans e travestis e uma a 

homem trans. A pessoa mais 
jovem assassinada tinha ape-
nas 15 anos. Quase 90% das ví-
timas tinham de 15 a 40 anos.

Para o ministro dos Di-
reitos Humanos e da Cida-
dania, Silvio Almeida, os da-
dos são uma “tragédia”, mas 
representam a oportunidade 
de mudança da realidade em 
que vivem atualmente pes-
soas transexuais e travestis.

“O fato de termos um re-
latório como esse aponta para 
possibilidade de pensar su-
perar essa tragédia. Ter o co-
nhecimento, ter os dados, 
ter a possibilidade de olhar 
de frente para esse proble-
ma, nos traz perspectiva de 
mudança, de transforma-
ção”, disse. “Quando fala-
mos sobre gênero e sexua-
lidade, somos acusados de 
sermos identitários. Pergun-
to a essas pessoas se é possí-
vel construir um país com os 
números que vemos agora”, 

acrescentou.
De acordo com a pesquisa-

dora responsável e secretária 
de Articulação Política da An-
tra, Bruna Benevides, contri-
buem para esse quadro fatores 
como a ausência de ações de 
enfrentamento da violência 
contra pessoas LGBTQIAP+. 
A falta de dados e subnotifica-
ções governamentais também 
podem contribuir para um ce-
nário impreciso ao longo dos 
anos, além de dificultar a iden-
tificação de acusados.

“Qual é a visibilidade que 
pessoas trans têm tido? Se 
pegar o telefone e pesquisar 
no Google ou qualquer ou-
tro mecanismo a palavra ‘tra-
vesti’, oito em cada 10 notí-
cias são sobre violência e esse 
cenário tem que mudar. Nós 
somos linhas de frente para 
sermos vistas, mas também 
somos linhas de frente para 
sermos mortas”, questionou 
Bruna.

Brasil é o país com mais mortes de 
pessoas trans no mundo, diz dossiê

14º ano consecuTIvo

Vinícius Lisboa 

Agência Brasil
Heloisa Cristaldo 

Agência Brasil

Dados fazem parte do 
documento divulgado 
na quinta-feira, 
em cerimônia no 
Ministério dos 
Direitos Humanos 
e da Cidadania
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O SUS prevê, desde 2008, a oferta de vários procedimentos 

Fo
to

: M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

/A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Multiprofissional de Identida-
de de Gênero do Instituto Esta-
dual de Diabetes e Endocrinolo-
gia Luiz Capriglione da Secretaria 
da Saúde do Rio de Janeiro.

Ela conta que é comum pa-
cientes buscarem medicações 
por conta própria ou mal orien-
tados ao se depararem com a de-
sinformação ou com o excesso 
de demora para conseguir aces-
sar a terapia. 

“Fazer no particular é caro, 
porque tem que fazer a medica-
ção, tem que fazer muitas consul-
tas. E a maior parte dessas pes-
soas teve muita dificuldade de se 
incluir socialmente, terminar os 
estudos, conseguir ascender pro-
fissionalmente, ter recursos para 
pagar uma consulta particular, e 
muitos não têm plano de saúde. 
Então, o tratamento fica muito 
caro e eles têm que ir para a fila do 

SUS. E a fila do SUS é muito gran-
de, o que acaba fazendo com que 
busquem tratamento não reco-
nhecidos e não orientados”. 

Segundo a médica, a espera 
pela redesignação sexual pode 
levar até 10 anos em razão dos 
gargalos na oferta da terapia em 
algumas localidades. A endocri-
nologista defende que haja inves-
timentos para valorizar esse tipo 
de atendimento e atrair mais es-
pecialistas para a área.

O guia, divulgado nesta se-
mana, tem como base informa-
ções da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (Antra) 
e da empresa ASA Saúde Educa-
cional, que, por sua vez, também 
recomenda o Mapa da Cidada-
nia da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais e Intersexos 
(ABGLT).
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Atitude positiva em relação à vida pode trazer reflexos até mesmo sobre o sistema imunológico dos idosos

Bom humor para uma vida saudável
terceira idade

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

“Sou uma pessoa otimis-
ta, sorridente, e gosto de le-
var alegria por onde passo”, 
afirmou a aposentada Verô-
nica de Fátima Grigório, 70 
anos, moradora do bairro 
dos Bancários, em João Pes-
soa. O jeito espontâneo e alto 
astral não fazem bem ape-
nas para quem está à volta 
dela, mas se reflete também 
na saúde da aposentada. Se-
gundo a médica geriatra Ja-
nuária Medeiros, uma pes-
soa sorridente do ponto de 
vista de saúde significa que 
é alguém imunologicamen-
te mais forte, cujo organis-
mo vai se portar de uma for-
ma que vai reforçar e ativar 
mais o sistema imunológico.

“E com certeza, isso vai 
gerar uma pessoa mais sau-
dável”, frisou. A geriatra fri-
sou que as consequências 
positivas do sorriso reper-
cutem no momento em que 
for preciso se recuperar de 
uma possível doença. Além 
disso, traz mais disposição 
para a pessoa buscar ativi-
dades saudáveis. “Citando 
apenas alguns benefícios, 
a gente sabe que com o sor-
riso, a gente vai diminuir o 
estresse, melhorar o humor 
e isso faz com que a pessoa 
saia de uma situação de co-
modidade, e busque melho-
rias por meio do cuidado 
com a saúde: a realização do 
exercício físico e da sociali-
zação. Isso tudo fortalece os 
pilares do envelhecimento 
saudável”.

Para muita gente pode 
parecer algo impensável, 
mas a médica Januária des-
tacou que adotar o sorriso 
como prática diária, ou seja, 
ter uma postura otimista 
diante da vida, pode até au-

mentar o colesterol bom,  o 
HDL, reduzir a  pressão ar-
terial e aumentar a produti-
vidade. Isso porque a pessoa 
vai buscar meios para estar 
sempre bem, e encarar de 
uma forma positiva o pró-
prio processo do envelheci-
mento. “Esse sorriso vai me-
lhorar a nossa capacidade de 
reagir diante das dificulda-
des do envelhecimento, con-
tribuindo para uma longevi-
dade saudável”. 

Se depender da disposi-
ção e saúde proporcionada 
pelo alto astral e sorriso, a 
aposentada Verônica deve-
rá viver por muitos e mui-
tos anos. Ela contou que não 
gosta de ficar quieta em casa 
e sempre busca atividades 
para preencher o dia a dia. 
Há algum tempo, ela partici-
pa do Carnaval fora de épo-
ca de João Pessoa, o Folia de 
Rua. Também já integrou 
um grupo teatral do Sesc/
Centro, costuma programar 
passeios com as amigas e ir-
mãs e adora viajar. “Já viajei 
para países da Europa, fui 
ao México, conheci a Disney, 
fiz cruzeiros e nos finais de 
semana saio para dançar”, 
contou. 

Mas, nem sempre a vida 
de Verônica de Fátima foi 
tão movimentada. Há al-
guns anos, antes do marido 
falecer, ela se dedicou aos 
cuidados do companheiro, 
que era diabético, perdeu 
um dos dedos do pé e pre-
cisava de atenção. Ela dedi-
cou alguns anos da vida ao 
bem-estar do marido, da fi-
lha e do lar. “Fiquei viúva 
com pouco mais de 40 anos 
e hoje minha filha tem mais 
de 20 anos. Me sinto livre 
para aproveitar a vida, que 
passa rápido. Enquanto eu 
puder, quero aproveitar bem 
meu tempo livre”.

n 

Pessoas que 
tentam manter 
sempre um 
sorriso no 
rosto se 
recuperam 
melhor das 
doenças e 
previnem o 
estresse

Verônica de Fátima Grigório, 70 anos, diz que é uma pessoa otimista e gosta de levar alegria por onde passa

Positividade diante da vida pode ser trabalhado

n A médica geriatra Januária Medeiros afirmou que já foi 
comprovado, estatísticamente, que uma pessoa sorridente e fe-
liz vai viver mais e melhor do que as pessimistas. “A boa notí-
cia é que se pode adquirir essa  postura positiva ao longo dos 
anos, fazendo terapia, se cercado de pessoas que têm alto-as-
tral e trabalhar psicologicamente as adversidades que vêm 
com a idade”.
n O ideal, segundo ela, é que se procure a ajuda de um pro-
fissional. Iniciando com um psicólogo e, a partir dessa avalia-
ção, procurar um geriatra, ou talvez um psiquiatra para devol-
ver a alegria à terceira idade. Januária explicou que, o próprio 
envelhecimento pode trazer uma redução desse transmissor de 
alegria, que é a serotonina. “Então, a gente pode fazer uma su-
plementação desse neurotransmissor e ajudar as  pessoas a 
encararem a vida de uma forma mais leve”. 

A psicóloga Renata Tos-
cano contou que o sorriso é 
terapêutico e segundo estu-
dos recentes quem adota essa 
prática estimula o sistema de 
recompensa no cérebro. Por 
conta disso, o sorriso têm in-
fluência positiva na qualida-
de de vida. “Sorrir leva a di-
minuir os níveis de cortisol, 
que é o hormônio do stress e 
da ansiedade, bem como di-
minui a produção de adre-
nalina. Ainda aumenta a pro-
dução de endorfina, que por 
sua vez é responsável por nos 
proporcionar felicidade, bom 
humor e prazer. Também au-
menta o fluxo sanguíneo, au-
xiliando no aumento da nossa 
imunidade e da produção de 
glóbulos brancos”, declarou. 

Quando sorrimos, tam-
bém movimentamos 17 mús-
culos de nosso corpo, trazen-
do sensação de relaxamento, 
além de nos ajudar a dimi-
nuir as tensões do dia a dia.  
Especificamente no caso dos 
idosos, Renata Toscano desta-
cou que o sorriso “rejuvenes-

ce, aumenta a longevidade e 
melhora a autoestima, que é 
tão afetada nesse momento 
da vida”.         

Segundo ela, sorrimos 
desde quando estamos nos 
desenvolvendo no útero de 
nossas mães. Mas, a forma 
como lidaremos com as nos-
sas relações com o mundo, 
determinará se iremos sor-
rir mais ou menos. Ela expli-
cou que também devemos le-
var em consideração os traços 
de personalidade e tempera-
mento, pois  tudo isso influen-
ciará na forma como vamos 
nos comportar no dia a dia.  
“Logo, haverá pessoas que 
trarão consigo uma predis-
posição ao otimismo e outras, 
precisarão desenvolvê-lo”. 

O que deve ser levado em 
consideração é que, nem toda 
pessoa que sorri, é otimista 
ou está de bem com a vida. 
“Existe o sorriso falso e força-
do, apresentado intencional-
mente”. Ao ser indagada se o 
sorriso pode camuflar uma 
tristeza, a psicóloga respon-

Prática estimula e recompensa o cérebro
deu que isso é  possível ocor-
rer, pois mesmo uma pessoa 
com transtorno depressivo 
não será triste o tempo todo. 
“Já ouvi relatos de pacientes 
com depressão que foram jul-
gados por pessoas próximas 
por, simplesmente, sorrirem”.

O importante é saber que 
aquele que consegue sorrir 
espontaneamente, de forma 

verdadeira, só terá benefícios. 
“Martin Seligman (Psicólogo 
Americano), comprovou cien-
tificamente os benefícios de se 
cultivar atitudes positivas no 
dia a dia, como simplesmente 
sorrir. É  como se essas atitu-
des influenciassem a vida do 
ser humano em direção a sua 
plenitude e equilíbrio físico, 
mental e emocional”.

Foto: Arquivo pessoal

Segundo a psicológa Renata Toscano, o sorriso rejuvenesce

Foto: Arquivo pessoal



Tira-teima em Brasília
   Flamengo x Palmeiras   

A Taça da Supercopa 
do Brasil começou 
a ser disputada em 
1990, mas até hoje 
tem apenas cinco 
edições, já que não 
ocorreu entre os anos 
de 1992 e 2019
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Na sexta edição da Supercopa do Brasil, cariocas e paulistas entram em campo, 
a partir das 16h30, em busca de mais uma taça no Estádio Mané Garrincha

Desde 2018 que Palmeiras e Flamengo 
vêm dominando o futebol brasileiro 
e incomodando os adversários com 
títulos seguidos e importantes. Nesse 

período, o Verdão levantou o Brasileirão de 2018 
e 2022, Libertadores de 2020 e 2021, Copa do Bra-
sil de 2020, Paulistão de 2020 e 2022 e ainda uma 
Recopa Sul-Americana de 2022. Já o Flamengo os-
tenta os Cariocas de 2019, 2020 e 2021, Brasileirão 
de 2019 e 2020, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, 
Recopa Sul-Americana de 2020, Libertadores de 
2019 e 2022 e ainda a Copa do Brasil de 2022. Es-
sas duas equipes vão estar frente a frente e deci-
dindo mais um título para a coleção. A partir das 
16h30, no Estádio Mané Garrincha a bola rola no 
jogo único da Supercopa do Brasil. O Palmeiras, 
de Abel Ferreira, campeão do Brasileirão de 2022 
enfrenta o Flamengo, agora de Vítor Pereira, cam-

peão da Copa do Brasil 
da temporada pas-
sada. Essa Super-
copa foi criada em 
1990 pela Confe-
deração Brasileira 
de Futebol (CBF), 

quando o Grê-
mio superou o 
Vasco da Gama 

em dois con-
frontos, uma vi-
tória por 2 a 0 e 
um empate sem 
gols. Um ano 

depois foi a vez do Corinthians ganhar o títu-
lo, mas em jogo único diante do Flamengo por 
1 a 0. Entre 1992 e 2019, a CBF deixou de promo-
ver a disputa, retornando em 2020 quando o Fla-
mengo superou o Athletico Paranaense por 3 a 
0. Em 2021, Flamengo e Palmeiras se enfrenta-
ram e houve empate no tempo normal de 2 a 2, 
mas nos pênaltis levou a melhor o rubro-negro 
por 6 a 5. Em 2022, a glória ficou com o Atlético 
Mineiro depois de outro empate de 2 a 2 e com o 
Flamengo, ganhando nos pênaltis por 8 a 7. Das 
cinco edições da Supercopa, o Flamengo partici-
pou de quatro, ganhando duas. O Palmeiras ain-
da não levantou o troféu.

O Flamengo se reforçou para mais uma deci-
são e trouxe de volta o volante Gerson, mantendo 
a mesma estrutura. Já o Palmeiras perdeu  joga-
dores importantes como Gustavo Scarpa, Danilo 
e Wesley, sem nenhuma reposição com o técnico 
Abel Ferreira e a diretoria sendo bastante critica-
da por não anunciar contratações.

Flamengo e Palmeiras têm feito duelos impor-
tantes nos últimos 10 jogos com ligeira vantagem 
para o rubro-negro que ganhou cinco partidas, 
empatou quatro e perdeu apenas uma. Entre os 
empates destaca-se a vitória do Flamengo nos pê-
naltis na decisão da Supercopa do Brasil de 2021. 
O jogo desta tarde tem caráter revanche para o 
time paulista e o mesmo se plica a equipe cario-
ca derrotada na decisão da Libertadores de 2021 
na prorrogação com gol de Deyvison, após falha 
de Adreas Pereira. Nesses confrontos, o Flamen-
gou marcou 16 gols e sofreu oito. Apesar do man-
do de campo ser do Palmeiras, o Flamengo joga-
rá com o seu uniforme de número 1, após acerto 
com a CBF, que vai estrear a nova linha traçada 

do VAR para deixar ainda mais transparente a 
tecnologia, inclusive, com imagens sendo mos-
tradas ao público em tempo real pelo telão do Es-
tádio Mané Garrincha, segundo a CBF.

Uma constelação de estrelas vai estar pre-
sente na partida, a começar pelo comando téc-
nico de dois portugueses, um já vitorioso no 
Brasil, Abel Ferreira, e o outro, Vítor Pereira, 
buscando se firmar no futebol brasileiro, após 
um excelente trabalho no Corinthians. Dentro 
de campo tem nomes como Santos, David Luiz, 
Felipe Luiz,  Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, 
pelo Flamengo, jogadores já consagrados e to-
dos já tendo vestido a camisa da Seleção Bra-
sileira, além de Arrascaeta, Seleção Uruguaia. 
Do lado palmeirense destacam-se o goleiro 
Weverton, que disputou a Copa do Mundo no 
Qatar, os zagueiros Gustavo Gomez e Murilo, 
os meias Zé Rafael e Dudu, além dos atacantes 
Rony e a mais nova revelação do futebol nacio-
nal, o garoto Endrick, de apenas 16 anos. Wilton 
Pereira Sampaio é quem 
comandará o jogo, 
tendo como auxilia-
res Bruno Boschilia 
e Bruno Raphael Pi-
res. O VAR ficará por 
conta de Rodrigo 
D’ Alonso Ferrei-
ra. O vencedor da 
disputa de hoje 
leva uma pre-
miação de R$ 7 
milhões e o vice 
fica com R$ 2,5 
milhões.

Geraldo Varela 
gvarellajp@epc.pb.gov.br
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Últimos 10 conFrontos

Palmeiras 1 x 1  Flamengo Brasileirão 2022
Flamengo 0  x  0  Palmeiras Brasileirão 2022
Palmeiras 2 x 1  Flamengo Libertadores 2021
Palmeiras 1 x 3  Flamengo Brasileirão 2021
Flamengo 1 x 0  Palmeiras Brasileirão 2021
Flamengo 2 (6) x 2 (5) Palmeiras Supercopa Brasil
Flamengo 2 x 0  Palmeiras Brasileirão 2020
Palmeiras 1 x 1  Flamengo Brasileirão 2020
Palmeiras 1x 3  Flamengo Brasileirão 2019
Flamengo 3 x 0  Palmeiras Brasileirão 2019

Dudu é hoje 
o  jogador mais 
importante do 

Palmeiras, depois das 
saídas de Gustavo 

Scarpa e Danilo

Gabigol é a maior 
esperança dos 
rubro-negros, afinal 
tem sido um jogador 
que sempre marca 
gol em decisões
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Último triunfo da equipe da capital aconteceu no Brasileiro da Série C do ano passado, em julho, e fora do Almeidão

Belo acumula seis meses sem vitória
jejum que incomoda

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O Botafogo segue na sua 
saga por uma vitória que não 
vem desde julho de 2022. De 
lá para cá o alvinegro dispu-
tou 11 partidas, passando em 
branco em todas. Destas, cinco 
foram disputadas no Brasilei-
rão da Série C do ano passado. 
Na atual temporada, o clube já 
disputou seis partidas, sendo 
duas pela Copa do Nordeste e  
quatro pelo Campeonato Pa-
raibano da 1a Divisão.

Quando venceu pela últi-
ma vez, o Belo disputava a 15ª 
rodada do Brasileirão da Sé-
rie C em 2022, vitória sobre o 
Ypiranga-RS, fora de casa, por 
2 a 1. Nos cinco  últimos jogos, 
retrospecto de quatro empates 
contra Remo-PA, Manaus-AM, 
Mirassol-SP e Figueirense, res-
pectivamente, além de derrota 
para a Aparecidense-GO. Jo-
gando no Almeidão, o clube 
não vence há sete meses. Ain-
da era a 11a rodada da Série C, 
quando o time conseguiu o úl-
timo triunfo como mandan-
te, na vitória por 2 a 0 contra o 
Atlético-CE.

Nesta temporada, pela 
fase preliminar da Copa do 
Nordeste, o alvinegro da es-
trela vermelha empatou com 
o Retrô-PE e foi elimina-
do com derrota para o San-
ta Cruz-PE. Na disputa do 
Campeonato Paraibano soma 
quatro empates, em quatro 
partidas disputadas. Na 5ª ro-
dada contra a Queimadense, 
no último meio de semana, 
em Campina Grande, vencia 
por 1 a 0, mas deixou a sua 
primeira vitória na tempora-
da escapar ao sofrer o gol de 

Ele nasceu na belíssima e arborizada cidade 
de João Pessoa, PB, precisamente no dia 
06/08/1954, foi por seus pais registrado 

como Jobério Correia Martins, mas para o mundo 
da bola pesada ele ficou conhecido como o pivô 
Quincas.

O menino Quincas., como muitos outros 
amantes do esporte, começou a sua vitoriosa 
carreira na década de 60, nas categorias de base 
do histórico e saudoso Estrela do Mar Esporte 
Clube, agremiação fundada e dirigida pelo Frei 
alemão Albino Kleine, sediada ao lado da igreja 
Matriz do Rosário, em Jaguaribe. Por vários anos 
ele honrou e suou aquela camisa azul celeste e 
branca, ao lado de atletas como Josias, Toinho, 
Aldanir, Almir, Nildo, Bosco, ito, Joélio e tantos 
outros que enchiam as antigas quadras de 
esportes da nossa capital.

Quincas jogava em várias posições, mas era 
de pivô que ele se identificava e se destacava 
mais. A bola grudava em seus pés, os dribles 
fáceis e curtos ocorriam com naturalidade e 
os companheiros eram servidos com passes 
milimétricos que sempre resultavam em gols. 
Assisti-lo jogando nos levava a pensar que 
futebol de salão era coisa fácil de se jogar, pois ele 
conseguia espaço para realizar a jogada onde não 
havia. O nosso craque também vestiu a camisa 
azul e branca do saudoso Clube Astréa; a camisa 
vermelha e branca do São Gonçalo Futebol Clube 
e a alvirrubra do Esporte Clube Cabo Branco, 
participando e reforçando essas equipes em 
eventos e campeonatos brasileiros. Época em 
que, com todo respeito, os clubes dos demais 
estados da Federação temiam em enfrentar os 
representantes da Paraíba. Paralelamente ao seu 
futebol nas quadras, Quincas também jogou 
futebol de campo na equipe juvenil do Estrela do 
Mar Esporte Clube, do Botafogo Futebol Clube e 
do Lucena Esporte Clube, sempre jogando no meio 
de campo e demonstrando especial visão de jogo e 
fácil leitura da partida.

Em 1972, juntamente com Ademar, Joel, 
Rosalvo e Tito, Quincas jogando pela então Escola 
Técnica Federal da Paraíba, sob o comando do 
técnico Walter Castro, foi campeão brasileiro, 
nos jogos denominados de JEBEM disputados na 
cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro. A 
sua desenvoltura naquela competição chamou a 
atenção da Sociedade Esportiva Palmeiras, que 
o queria vestindo as cores verde e branco nas 
quadras e do Goytacaz Futebol Clube, este no 
futebol de campo. Com esse último citado, chegou 
a assinar um contrato, porém, o seu genitor não 
permitiu a sua transferência, pois a prioridade era 
a conclusão dos estudos.

Quincas concluiu o curso de saneamento 
na Escola Técnica Federal e ingressou como 
funcionário na Companhia de Água e Esgotos 
do estado da Paraíba - Cagepa, fazendo com que 
encerrasse a sua carreira no ano de 1987. Hoje, 
ele é aposentado por tempo de serviço. Quando 
deixou as quadras, ele presidiu por várias vezes os 
destinos do Estrela do Mar Esporte Clube.

 Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos ficou a certeza de que o Sr. Jobério 
Correia Martins, o popular pivô “Quincas”, 
escreveu o seu nome com tintas douradas e 
perpétuas na brilhante história do futebol de salão 
da Paraíba.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Você se lembra 
do pivô Quincas?

Quincas, no detalhe, fez historia no futsal paraibano
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Na última quinta-feira, o Belo até saiu na frente, mas cedeu o empate nos acréscimos
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empate nos acréscimos.
“A equipe ainda não con-

seguiu vencer na competi-
ção, então há algo de errado. 
Observamos alguns detalhes 
onde o time precisa melho-
rar, para voltar a ser vitorioso. 
Nos resta agora é encarar cada 
uma das cinco partidas que 
restam nesta primeira fase 
como verdadeiras decisões, 
para buscarmos a nossa clas-
sificação”, pontuou o treina-
dor Francisco Diá.

A má campanha  na dis-
puta do Campeonato Parai-
bano deixa o clube na 6a posi-
ção, com apenas quatro pontos 
conquistados até aqui. Na se-
quência da competição, o clube 
terá mais cinco partidas con-
tra Serra Branca, Auto Espor-
te, CSP, São Paulo Crystal e Na-
cional de Patos, para lutar pela 
classificação à semifinal e evi-

tar o risco de ficar de fora da 
disputa da Copa do Nordes-
te e da Copa do Brasil em 2024.

Contratado para reverter a 
situação da equipe na tempo-
rada, o treinador Francisco Diá 
não gostou do resultado na sua 
primeira partida no coman-
do. “A diretoria tem nos res-
paldado para que possamos 
fazer um bom trabalho. Preci-
samos de alguns ajustes, bem 
como com de alguns reforços. 
No entanto, temos jogadores 
com qualidade para tirar o clu-
be dessa situação”, disse.

A luta do Botafogo pela sua 
primeira vitória na tempora-
da segue na próxima segun-
da-feira (30). Pela 6a rodada do 
Campeonato Paraibano, o Belo 
vai enfrentar o Auto Esporte 
no “Clássico Botauto”, a partir 
das 19h, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa.

“A equipe ainda 
não conseguiu 
vencer, 
então há algo 
de errado. 
Observamos 
alguns 
detalhes onde 
o time precisa 
melhorar

Francisco Diá

Vivendo um bom momen-
to na disputa do Campeonato 
Paraibano, o Campinense en-
tra em campo, hoje, pela 6a ro-
dada da competição buscando 
a liderança temporária na pon-
ta da tabela de classificação. A 
Raposa recebe o Serra Branca, 
às 16h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande.

A Raposa vem de duas vi-
tórias seguidas, a última con-
quistada contra o Sousa, jo-
gando na casa do adversário, 
na rodada 4. O grupo coman-
dado por Leston Júnior soma 

sete pontos, ocupa a 3a posi-
ção, atrás do São Paulo Crys-
tal (9 pontos) e Treze (10 pon-
tos). No entanto, o clube pode 
ocupar a liderança provisó-
ria, em caso de vitória contra 
o Serra Branca. E no confronto 
de hoje, quem novamente vai 
comandar a equipe é o auxi-
liar técnico, Daniel Rocha, até 
o retorno do treinador Leston 
Júnior agendado para a próxi-
ma semana. O interino espera 
mais uma vitória, para deixar 
a equipe brigando na parte de 
cima da tabela.

“Estamos diariamente vi-
vendo o clube, observando os 
esforços da diretoria e o com-

promisso dos jogadores. Te-
mos trabalhado estratégias 
para exercer pressão nos ad-
versários no decorrer das par-
tidas. Vamos buscar mais um 
resultado positivo para con-
firmar o nosso bom momen-
to na competição”, comentou.

Para o confronto, o treina-
dor não vai contar com a pre-
sença do lateral direito Rai-
lan, suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo na partida 
contra o Sousa. No entanto, 
Thiago Ennes, o novo reforço 
anunciado pelo clube, pode 
pintar como opção. O lateral 
direito de 26 anos foi revelado 
pelo Flamengo, e também de-

fendeu equipes como Cuiabá, 
Confiança, Remo, Santo An-
dré, Sampaio Corrêa, Náuti-
co e Paysandu. Os ingressos 
para a partida entre Raposa e 
Carcará podem ser comprados 
presencialmente na loja oficial 
do clube, localizada no Estádio 
Renatão, ou se preferir, pelo 
site futebolcard.com em preços 
que variam de R$ 10 a R$ 60.

O Serra Branca ainda não 
venceu na competição, soma 
apenas um ponto em três jo-
gos disputados e ocupa a lan-
terna. Com a saída de Marce-
linho Paraíba, o time aposta 
em Sérgio China, o novo téc-
nico da equipe.

Campinense enfrenta, hoje, o Serra Branca
paraibano 2023

A partir deste sábado (28), 
a Vila Olímpica Parahyba será 
sede do Dopamina Games, 
que é considerado um dos 
maiores festivais da modali-
dade de crossfit do Nordeste. 
Com o apoio do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), o evento terá 
dois dias de duração e 700 atle-
tas de vários estados do país 
confirmaram a participação.

“A Vila Olímpica será pal-
co desse megaevento, que ain-
da terá atrações culturais e 

uma feira gastronômica, que 
vai abrilhantar ainda mais a 
competição. A modalidade 
do crossfit passa agora com 
esse apoio a ter protagonismo 
nunca antes visto na Paraíba 
e, assim, vislumbra reconhe-
cimento pelo público que vai 
frequentar nestes dois dias de 
evento e, por isso, o agradeci-
mento ao Governo do Estado.

 O secretário da Juven-
tude, Esporte e Lazer, Zezi-
nho Botafogo, ressaltou que 
apoiar as modalidades espor-
tivas é uma das metas da ges-

tão. “Apoiar as modalidades 
esportivas, seja com parce-
rias, com apoio aos eventos, 
faz parte do trabalho da ges-
tão estadual. Nesse evento do 
crossfit, muitas pessoas vão 
aproveitar e conhecer a Pa-
raíba, contribuindo também 
para o turismo”, frisou.

 O crossfit é uma modali-
dade esportiva que tem como 
objetivo promover  a melho-
ra da capacidade cardiorres-
piratória, condicionamento 
físico e resistência muscular 
por meio da combinação de 

exercícios funcionais, que são 
aqueles cujos movimentos são 
realizados no dia a dia, e ae-
róbicos, que são realizados 
em alta intensidade, trazen-
do diversos benefícios para a 
saúde. Como os movimentos 
são variados e realizados em 
alta intensidade, a prática de 
crossfit promove melhora do 
condicionamento físico, ga-
nho de massa muscular e ga-
rante mais força, resistência 
e definição muscular, além 
de também promover a saú-
de do corpo e da mente.

‘Dopamina Games’ é atração na Vila Olímpica
crossfit

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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Mercado internacional contabiliza um crescimento de 33% em relação aos números do ano passado

Futebol movimenta R$ 33,2 bilhões
Transferências em 2022

O mercado de transferências 
internacionais do futebol movi-
mentou US$ 6,5 bilhões (R$ 33,2 
bilhões) ao longo de 2022, um au-
mento de 33,5% comparado a 2021, 
conforme informado pela Fifa em 
relatório divulgado nessa quinta-
feira. De acordo com o documento, 
o ano passado teve 71.002 transfe-
rências, das quais 21.764 envolve-
ram profissionais de futebol mas-
culino e feminino. Os outros 49.238 
são referentes a atletas amadores.

O estudo também revela que o 
Brasil foi o país que teve o maior 
número de jogadores negociados, 
com um total de 998 transferên-
cias para clubes de outros países. O 
maior número de contratações foi 
registrado no futebol português, 
com 901 atletas chegando ao país, 
e os times que mais lucraram fo-
ram os franceses, que embolsaram 
US$ 740,3 milhões (R$ 23,8 bilhões).

O futebol profissional masculi-
no teve 20.209 transferências inter-
nacionais em 2022, número que re-
presenta um aumento de 11,6% em 
relação em 2021 e que é maior do 
que os níveis de 2019, antes da pan-
demia de covid-19. O valor movi-
mentado em 2019, contudo, ainda 
é o maior da história, pois atingiu 
US$ 7,35 bilhões (R$ 37,3 bilhões).

Segundo a Fifa, as dez maio-
res contratações de 2022 geraram 
sozinhas 12,5% de todo o valor in-
vestidos em taxas de transferên-
cias. Das 2.843 transferências que 
incluíram taxas, as 100 principais 
foram responsáveis por quase 50% 
do valor total. Os maiores investi-
mentos vieram dos clubes ingleses, 
que movimentaram quase US$ 2,2 
bilhões (R$ 11,2 bilhões).

Os números divulgados pela 
Fifa também demonstram maio-
res valores investidos no futebol 
feminino. O número de transfe-
rências internacionais mais do que 
dobrou desde 2018, e a quantida-
de de clubes da modalidade envol-
vidos nessas negociações subiu de 
410 em 2021 para 500 no ano pas-
sado, um aumento de 22%.

Jogos de hoje
n Paraibano
16h
Campinense x Serra Branca

n alagoano
16h
CRB x CSA
Murici x ASA
19h
Coruripe x Desportivo Aliança

n baiano
16h
Jacuipense x Itabuna

n brasiliense
15h
Gama x Taguatinga
Ceilândia x Brasiliense
Santa Maria x Paranoá

n CarioCa
15h30
Nova Iguaçu x Bangu

n Catarinense
16h
Concórdia x Chapecoense
16h30
Avaí x Figueirense

n Cearense
16h
Ceará x Maracanã
Pacajus x Iguatu
20h
Caucaia x Ferroviário

n gaúCho
16h30
Internacional x São Luiz

n goiano
16h
Atlético x Aparecidense
Goiânia x Goianésia
Grêmio Anápolis x Inhumas

n Mineiro
10h30
Cruzeiro x Athletic Club
16h
Caldense x Democrata GV
Democrata SL x Pouso Alegre

n Paranaense
15h30
Rio Branco x FC Cascavel
16h
São Joseense x Athletico
18h30
Cianorte x Foz do Iguaçu

n Paulista
18h30
Santos x Ferroviária
20h
Bragantino x Santo André
20h40
Botafogo x Guarani

n PernaMbuCano
19h
Sport x Retrô
20h
Salgueiro x Central

n Piauiense
15h45
River x Fluminense

n Potiguar
15h
Força e Luz x Santa Cruz
16h
Globo FC x Potyguar CN

n sergiPano
15h15
Freipaulistano x Atlético
16h
Falcon x Dorense

Danilo, do Palmeiras, foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por R$ 110 milhões

Agência Estado
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A final do Aberto da Austrá-
lia terá Novak Djokovic em qua-
dra pela décima vez. O tenista 
sérvio confirmou o favoritismo 
e sua vaga na decisão nesta sex-
ta-feira com uma vitória arrasa-
dora sobre o americano Tommy 
Paul por 3 sets a 0, com parciais 
de 7/5, 6/1 e 6/2. Na disputa do 
título, o ex-número 1 do mun-
do vai enfrentar o grego Stefa-
nos Tsitsipas.

A classificação à final con-
firma o grande retorno do sér-
vio ao complexo do primeiro 
Grand Slam da temporada, um 
ano após ser deportado do país, 
num dos maiores escândalos da 
história do tênis mundial. Sem 
se abalar com o episódio, Djo-
kovic vem recebendo o apoio 
da torcida, dando sinais de que 
os problemas com a Justiça aus-
traliana já foram totalmente su-
perados.

Neste embalo, o sérvio en-
trará em quadra amanhã, a 
partir das 5h30 (horário de 
Brasília), com algumas mar-
cas a serem buscadas. Se le-
vantar o troféu, atingirá o 
número de títulos do Aber-
to da Austrália. Somente Ra-

Djokovic pega Tsitsipas na final de amanhã
aberTo da ausTrália

Felipe Rosa Mendes 

Agência Estado

n 

Os brasileiros 
Luisa Stefani e 
Rafael Matos 
conquistaram 
o título na 
categoria de 
dupla mista

O grego Tsitsipas ainda não ganhou um Grand Slam

fael Nadal alcançou os dois 
dígitos em torneios de Grand 
Slam, com 14 em Roland Gar-
ros. Em sua 33a final de Ma-
jor, o sérvio poderá igualar o 
recorde de títulos neste nível. 
Atualmente a marca pertence 
ao rival espanhol, com 22. De 
quebra, ainda voltará ao topo 
do ranking.

Em seu caminho, tentan-
do barrar estes feitos, está 
Stefanos Tsitsipas, que ga-
rantiu seu lugar na final ao 
derrubar o embalado russo 
Karen Khachanov em quatro 
sets: 7/6 (7/2), 6/4, 6/7 (6/8) 
e 6/3. O atual número 4 do 
mundo também poderá atin-
gir o topo do ranking, pela 
primeira vez na carreira, se 
for campeão.

Brasil, campeão
Luisa Stefani e Rafael Ma-

tos fizeram história no tênis 
brasileiro no Aberto da Aus-
trália. Em Melbourne, eles se 
tornaram a primeira dupla to-
talmente nacional a levantar 
um troféu de Grand Slam. O 
feito marcou o retorno da bra-
sileira às grandes conquistas, 
após uma série de obstáculos 
que superou nos últimos 14 
meses. Para Matos, um sonho 
de criança foi realizado. Após 

um jogo de alt íssimo nível 
contra os experientes indianos 
Sania Mirza e Rohan Bopan-
na - 7/6 (7/2) e 6/2 -, Luisa de-
sabafou diante da imprensa, 
em referência aos momentos 
difíceis que viveu nos últimos 
dois anos. A brasileira havia 
feito história na Olimpíada 
de Tóquio ao faturar o bronze 
com Laura Pigossi nas duplas 
femininas. Foi a primeira me-
dalha olímpica da história do 
tênis brasileiro.
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592 — Gontrão da Borgonha, rei dos Francos
1271 — Isabel de Aragão, rainha da França
1547 — Henrique VIII, rei da Inglaterra
1621 — Papa Paulo V
1986 — Tripulação do ônibus espacial 
Challenger (Gregory Jarvis, Christa McAuliffe, 
Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith 
Resnik, Francis Scobee e Michael Smith)
1997 — Antônio Calado, jornalista e
escritor brasileiro
2003 — Cícero Dias, pintor brasileiro
2013 — Rivaldo Medeiros da Nóbrega, 
agropecuarista, médico e político (PB)
2013 — Ary Vidal, treinador brasileiro
de basquete
2016 — Aldenor de Medeiros Batista, 
promotor de Justiça (PB)
2017 — Russo, assistente de palco brasileiro

Mortes na História

Obituário
David Barbosa Júnior
24/1/2023 – Em João Pessoa, por 
complicações cardíacas. Artista 
plástico atuava há mais de 30 anos 
no mercado de artes da Paraíba 
com suas obras em desenhos 
e pinturas a óleo. Ele também 
dava aulas de pintura. Iniciou seus trabalhos 
utilizando técnicas em grafite, carvão, sanguínea, 
desenhando pessoas. Era formado em Biologia, 
conhecimento que acrescentava em suas obras. 
Na capital paraibana, realizou exposições no 
Casarão dos Azulejos, Galeria Gamela, Centro 
Cultural São Francisco, Ateliê Archidy Picado e na 
Estação Ciência. Seu ateliê se encontra no bairro 
do Castela Branco. Também era escritor e autor 
do conto ‘Palimpsesto’, selecionado na primeira 
edição do Projeto Novos Escritos, da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope), em 2007.

Foto: Reprodução

José Hilário da Silva
25/1/2023 – Aos 34 anos, em Alagoa 
Nova (PB), assassinado. Agricultor 
foi morto com golpes de faca, 
durante uma bebedeira, no Sítio 
São Tomé de Baixo.

Foto: Reprodução

Washington Silva de Araújo
26/1/2023 – Aos 44 anos, em Patos 
(PB), em decorrência de inflamação 
no pâncreas. Professor e árbitro 
de futebol. Ele ministrava aulas 
de futebol para crianças na Arena 
Esportiva Campo da Alça, no bairro 
Salgadinho, em Patos.

Foto: Patosonline

José Heitor de Sousa Mangueira
26/1/2023 – Aos 4 anos, em Fortaleza 
(CE), em decorrência de um linfoma 
(câncer do sistema linfático). Ele 
residia com a família em Conceição 
(PB) e estava na capital cearense 
para tratamento da doença.

Foto: Diamanteonline

Gilson Ricardo (Gilsão)
22/1/2023 – Aos 74 anos, na Ilha do 
Governador (RJ), vítima de infarto. 
Radialista e cronista esportivo 
que atuava na Rádio Tupi. Era 
considerado um dos comunicadores 
mais importantes da história do 
rádio brasileiro. Nasceu em Petrópolis (RJ), em 4 de 
outubro de 1948. Atuou também na Rádio Globo, 
onde foi repórter setorista dos principais clubes do 
Rio de Janeiro, permanecendo por mais de 35 anos 
na emissora. Passou pelas Rádios Transamérica e 
Bradesco Esportes. Atuou em televisão, no SBT e na 
Bandeirantes, como comentarista.

Foto: Tupi FM

Solange de Sampaio Godoy
15/1/2023 (divulgado em 21/1/2023) 
– Aos 82 anos, em Itaipava (SP). 
Museóloga era apontada como uma 
das mais importantes profissionais de 
museologia e do patrimônio no Brasil. 
Nascida no Rio de Janeiro (RJ), em 
1940, graduou-se em Museologia pelo antigo Curso 
de Museus e em História (Licenciatura) pela PUC-RJ 
(1974), com mestrado em História Social da Cultura 
e professora de Museologia da Unirio. Foi a primeira 
mulher a assumir a direção do Museu Histórico 
Nacional (MHN) desde a sua fundação, em 1922.

Foto: Internet

Anton Walkes
19/1/2023 – Aos 25 anos, em 
Miami, nos Estados Unidos, em 
acidente de barco sofrido um 
dia antes. Lateral direito inglês e 
ex-jogador do Tottenham. Jogava 
atualmente no Charlotte FC, 
clube que disputa a Major League Soccer (MLS), 
campeonato norte-americano.

Foto: Divulgação

Jean Robert César
19/1/2023 – Aos 55 anos, em 
Manaus (AM), vítima de um câncer 
ósseo. Natural do Rio de Janeiro 
(RJ), “criou raízes” na capital 
amazonense. Produziu novelas, 
matérias jornalísticas, minisséries, 
longas-metragens e documentários, que se 
destacaram no cenário nacional e internacional. 
Em 2022, assinou a produção da exposição ‘1o 
Festival Norte de Cinema Brasileiro’, no Museu 
de Imagem e do Som, no Palacete Provincial, 
além de produzir a edição de ouro do DVD de 
‘125 anos do Teatro Amazonas’.

Foto: Portal da Floresta

Aforismo
“É preciso muita fé para não 

ter fé. Grande força de caráter 
para resistir aos textos antigos 
que sugerem uma vida após a 
morte. Aos 14 anos, nada disso 

era abstrato (para mim)”.
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Bono, vocalista da 
Banda U2

Agropecuarista e médico, ele foi eleito prefeito de Patos em 1982 e deputado federal na década de 1990

Dez anos da morte de Rivaldo Medeiros
LIDERANÇA DO SERTÃO

Da Redação

Eram quatro e meia da madrugada, Olinda ainda 
repousava e eu já estava no pátio do seminário 
escovando a égua de Padre Romualdo para a minha 

viagem. Na estala do pátio escura, a luz mortiça do lampião 
mostrava a poeira suspensa no ar, mariposas voando em 
círculo em torno da lamparina e o cheiro ativo de pelo de 
animal se alastrava no ambiente à minha volta.  Ontem 
pela tarde eu tinha me despedido de meus companheiros 
clérigos e preparado as provisões para a jornada, minha 
intenção era partir cedo, antes do sol despontar, para na 
hora do descanso do meio-dia eu já estar entrando em 
Goiana, que fica a 11 léguas daqui.

Tudo andava calmo, só se ouvia o cri-cri-cri insistente 
dos grilos, vez por outra um galo cantava longe, outro 
respondia mais longe ainda e o chep-chep de minha 
escova alisando o lombo da égua era o ruído que 
dominava, mas isso até eu ouvir passos arrastados um 
pouco distante, atrás de mim. Virei-me assustado e dei 
com o sineiro seguindo pelo corredor comprido que 
acompanhava o pátio. Enrolado num cachecol, ele é 
uma figura esquisita: esquálido, muito branco, quase 
transparente como uma víbora, olhos miúdos e vive 
sempre só, distanciado de todos, em eterno retiro. Ele 
tem costumes notívagos, muitas noites, sem sono, com a 
luz apagada, eu ouvia seus passos pra cima e pra baixo 
rangendo no soalho. Eu nunca soube o seu nome, era 
surdo e mudo e apareceu aqui pelo seminário há uns três 
anos, todo maltrapilho, ninguém sabe de onde saiu, mas é 
protegido de Padre Anastácio e somente ele compreende 
os urros que o mudo emite entre gestos e caretas nas raras 
vezes que se manifesta. Subindo a escada, passo a passo, 
segurando no corrimão de madeira, o sineiro ergueu o 
olhar para meu lado e teve a surpresa de me ver ali por 
aquelas horas, mas nem cumprimentou, apenas me fixou 
aqueles seus macabros olhos fundos, de órbitas bem 
cavadas, e eu baixei a vista, fingindo estar ajustando as 
hastes dos óculos. Ele me dava medo.

Pra não dar na vista, me virei e voltei a escovar a égua, 
mas mantive os ouvidos aguçados nos seus passos até se 
sumirem pelo corredor de cima. Só Deus sabe o que passa 
na sua cabeça. Coitado, andava todo torto, puxando de 
uma perna, era um pobre infeliz, mas Deus também sabe o 
que faz, lá em cima é Ele que traça a sorte de cada um.

Com um pouco, terminei a escovação e comecei a 
encilhar a montaria: botei logo o freio por cima da cabeça da 
égua, lancei o bacheiro na lombada, depois a sela, a cincha, 
pegando-a na volta da barriga e ajustando o fecho na argola 
da correia para a sela ficar bem fixa. Em seguida botei o 
alforge por trás e prendi minha maleta, adenda na garupa.

A montaria estava pronta, agora era minha vez. 
Desarregacei as mangas, desabotoei a batina desde a 
barra até a cintura para facilitar a monta, sentei no banco 
de pau, calcei os spats sobre a botina, levantei, botei o cinto 
ao redor do quadril por cima da batina e meti a garrucha 
de dois canos na cintura. A arma de fogo é pra o caso de eu 
topar com uma onça no caminho e também se fala muito de 
emboscadas por essas estradas, é bom andar prevenido.

Tudo pronto, enfim, peguei meu chapéu e o 
rebenque, juntei-os numa das mãos e com a outra 
mão peguei a rédea, apoiei no pito da sela e assim 
que botei o pé no estribo a égua ensinada procurou 
a rota para eu poder montar. Era um animal de 
categoria, bem diferente da burra chucra que me leva 
aos domingos para dar missa no Rosário.

Montado e com as rédeas em punho, me virei para 
conferir o alforge, lá estava a moringa, meu farnel e o papel 
que Monsenhor Laurindo rascunhou mapa para eu não 
errar a rota. Virei-me, botei o sombrero na cabeça (lhe 
aprumando a aba), respirei fundo, ajustei a garrucha no 
abdome, me benzi, sacudi as rédeas e a égua se dirigiu, 
requebrando-se, para a saída do seminário. Depois de 
cruzar o portal do ateneu, parei-a por um instante, afastei 
uma mecha grisalha que me descia aos olhos, ajustei a 
vista ao ermo de sombras que se descortinava à minha 
frente e segui vagaroso. A lua estava no quarto minguante e 
dava alguma claridade, mas depois que venci as primeiras 
quinhentas braças, quando dei na frente do Mosteiro de 
Nossa Senhora do Monte, os introdutórios raios de sol já se 
pronunciavam, inaugurando o dia com um céu multicor, 
e então pensei comigo: “Quem diria que depois de tantos 
anos de reclusão eu voltaria a fazer uma viagem dessas? 
Mas a vida sempre nos surpreende, e, como diria Camões: 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades/ Muda-se 
o ser, muda-se a confiança/ todo o mundo é composto de 
mudança/ Tomando sempre novas qualidades”.

(Continua no próximo sábado)

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Enforcamento na Vila 
Nova da Rainha – XV

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)

Há dez anos morria, 
aos 81 anos, Rivaldo Me-
deiros da Nóbrega, ex-de-
putado federal e ex-pre-
feito de Patos, no Sertão 
paraibano. O político, que 
também era médico e 
agropecuarista,  havia 
nascido em 2 de dezembro 
de 1931, em Patos, e mor-
reu na capital pernambu-
cana, Recife, em 28 de ja-
neiro de 2013.

Era filho de Godofre-
do da Cunha Medeiros e 

Mariana de Medeiros Nó-
brega e casou-se pela pri-
meira vez com Geralda 
Freire de Medeiros – tam-
bém ex-prefeita de Patos 
e que morreu em janeiro 
de 1994, aos 61 anos –, com 
quem teve cinco filhos: 
Bertrand Freire Medeiros, 
Deanne Freire Medeiros, 
Denise Medeiros, Rivaldo 
Nóbrega Medeiros Filho e 
Rivana Freire Medeiros.

Rivaldo Medeiros ca-
sou-se pela segunda vez 
com Girlene Torres de 
Medeiros. Sua formação 

como médico ocorreu na 
Escola Baiana de Medici-
na (EBM), em 1958. Como 
agropecuarista, era pro-
prietário dos Sítios Car-
ro Quebrado, Cacimba de 
Baixo e Logradouro, hoje 
pertencentes ao município 
de São José de Espinharas.

Pelo antigo PDS, foi de-
putado federal pela Paraí-
ba, eleito em 15 de novem-
bro de 1990. Antes, havia 
sido eleito prefeito de Patos, 
no pleito ocorrido em no-
vembro de 1982. Ele admi-
nistrou a cidade no período 

de 31 de janeiro de 1983 a 1o 
de janeiro de 1989.

Sua gestão foi marca-
da pela reestruturação de 
grupos escolares e cons-
trução de salas de aulas; 
criação da Escola de Mú-
sica da Filarmônica 26 de 
Julho, originando a Banda 
24 de Outubro; construção 
de um ginásio de esportes 
que hoje leva o seu nome, 
o Rivaldão; construção de 
postos de saúde; criação de 
creches; prioridade no sa-
neamento básico; e edifica-
ção da Praça Frei Damião.
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Pombal tem maior número de postos, com 101 oportunidades, sendo 100 delas para operador de telemarketing

Sine-PB disponibiliza 336 vagas 
emprego

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB), com sede 
em João Pessoa, disponibili-
zará, a partir de segunda-fei-
ra (30), 336 vagas de emprego. 
As vagas estão sendo ofere-
cidas na capital e em outras 
sete cidades do Estado: Ba-
yeux, Campina Grande, Con-
de, Guarabira, Pombal, São 
Bento e Santa Rita. 

Esta semana, diferente-
mente das demais, a cidade 
com o maior número de opor-
tunidades é Pombal, onde es-
tão sendo oferecidas 101 va-
gas, 100 delas para operador 
de telemarketing, destinadas 
a pessoas que possuam Ensi-
no Médio, para venda de pro-
dutos e serviços financeiros 
por meio de ligação.

A cidade de João Pessoa 
possui 90 vagas disponí-
veis, cujas funções com mais 
oportunidades são: garçom 
(12), vendedor pracista (10) 
e cumins – auxiliar direto 
do garçom (9). Em Campi-
na Grande, o Sine-PB oferta-
rá 49 vagas de trabalho, sen-
do 10 vagas para auxiliar de 
linha de produção. 

No posto do Sine-PB da ci-
dade de Santa Rita são 36 va-
gas em diversas funções. Já 
em Guarabira estarão dispo-
nibilizadas outras 35 oportu-
nidades de trabalho, sendo 20 
para ajudante de obras e ou-
tras 10 vagas de atendente de 

telemarketing, destinadas a 
pessoas com Ensino Médio, 
que possuam computador, 
para venda de produtos e ser-
viços financeiros por meio de 
ligação. Há oportunidades de 
trabalho ainda nas cidades de 
Bayeux, Conde e São Bento. 

O Sine-PB possui atual-
mente 19 postos em funcio-
namento, distribuídos em 
15 municípios: João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazei-
ras, Mamanguape, Monteiro, 
Pombal, Sapé, Bayeux, Con-
de, Guarabira, Itaporanga, 
São Bento, Santa Rita, Cabe-
delo e Patos.

O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pes-
soal para empresas instala-
das ou que irão se instalar no 
estado. Esses serviços podem 
ser solicitados pelo e-mail: es-
tadual@hotmail.com.

Artistas chineses e parai-
banos vão compor a progra-
mação da abertura do I Fes-
tival Cultural da China, que 
será realizado em João Pes-
soa de 3 a 5 de fevereiro. Nas 
atrações vindas da China, os 
destaques ficarão com cinco 
peças musicais e a Dança do 
Leão, manifestações da cultu-
ra popular chinesa.

As atrações paraibanas 
elencadas pela Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult-PB) 
são o Grupo Eita (teatro e dan-
ça folclórica), que fará a recep-
ção ao público no hall do Tea-
tro Pedra do Reino, no Centro 
de Convenções de João Pes-
soa; o espetáculo ‘Ópera do 
Pandeiro’ e SohJackson (com 
participação do ator e instru-
mentista Isaias, sósia de Jack-
son do Pandeiro) e a Aruen-
da da Saudade, um grupo de 
dança da cidade de Pitimbu, 
que já tem mais de 200 anos e 
é único no país.

O Festival
O evento é organizado pela 

Universidade Federal da Pa-
raíba, por meio de sua Agência 
de Cooperação Internacional, 
e tem como parceiros a Uni-
versidade de Línguas Estran-
geiras de Dalian, Instituto Fe-
deral de Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB), Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte, Embaixada da China 
em Brasília, Consulado Geral 
da China em Recife e Associa-
ção Chinesa Paraibana do Bra-
sil. O Governo da Paraíba, por 
meio da Secult e Cinep, tam-
bém é realizador do festival.

O festival será aberto na 
noite do dia 3 de fevereiro, 
no Teatro Pedra do Reino, 
com a participação de auto-
ridades chinesas e brasilei-
ras e programação cultural. 
Nos dias 4 e 5, a programa-
ção ocorrerá na Usina Ener-
gisa, com oficinas em di-
versas técnicas de criação 
chinesas, contação de histó-
rias, mesa-redonda, pales-
tra, feirinha de variedades, 
exibição de filme e gastro-
nomia chinesa.

Este será o primeiro fes-
tival desta temática no Nor-
deste brasileiro. O objetivo é 
trazer uma mostra da cultu-
ra chinesa, além de exibir, em 
palestras e mesas-redondas, 
resultados concretos e pers-
pectivas decorrentes da par-
ceria entre o Governo da Pa-
raíba e o da China.

Artistas vão abrir Festival 
Cultural da China no dia 3

chineses e paraibanos

Organização
O evento é 

organizado pela 
Universidade 

Federal da Paraíba 
(UFPB), por meio 
de sua Agência 
de Cooperação 
Internacional

n 

O Sine-PB possui 
atualmente 
19 postos em 
funcionamento, 
distribuídos em 
15 municípios, 
oferecendo 
oportunidades 
de emprego

Quem já fez yoga sabe a 
sensação boa que ela provo-
ca em todo o corpo. Além 
do bem-estar, essa terapia 
holística, baseada em co-
nhecimento tradicional, é 
capaz de auxiliar na preven-
ção e tratamento de diversas 
doenças, melhorar o auto-
controle emocional, fortale-
cer a musculatura e aliviar 
a dor física. A yoga é uma 
das atividades oferecidas 
no Harmonize, programa 
da Unimed João Pessoa para 
clientes, e que, inclui auricu-
loterapia, ventosaterapia, re-
laxamento e aromoterapia.

Adepta da yoga e da au-
riculoterapia, a professora 
Suely Paula da Silva, 57 anos, 

que faz tratamento médico 
para problemas osteomuscu-
lares, encontrou nas terapias 
holísticas, também chama-
das de práticas integrativas, 
uma forma de se sentir mais 
saudável, com menos dor e 
cansaço. “Estou me sentindo 
muito melhor. Percebo que a 
ansiedade diminuiu, a mi-
nha musculatura está mais 
flexível e estou conseguin-
do dormir melhor”, afirmou.

Para a profissional de Re-
lações Internacionais, Sátia 
Dias, 40 anos, as terapias ho-
lísticas trouxeram um maior 
equilíbrio entre a mente, o 
corpo e o espírito e um olhar 
mais voltado para o autocui-
dado. “As atividades, como 

yoga, auriculoterapia e ven-
tosaterapia, que aderi há 
quase quatro meses, estão 
me proporcionando maior 
autocontrole, incentivando 
a relaxar e a refletir sobre 
questões internas. Me sinto 
mais tranquila, menos an-
siosa e com uma maior au-
toestima”, disse.

A terapeuta holística da 
Unimed João Pessoa, Fabiana 
Filippin, explica que as práti-
cas integrativas complemen-
tam o tratamento da saúde, 
respeitando as orientações de 
outros profissionais. Segundo 
Fabiana, as terapias auxiliam 
no tratamento da depressão, 
da ansiedade e na busca pelo 
autoconhecimento. “As ativi-

dades contribuem para uma 
maior conexão consigo mes-
mo, ao perceber que, além de 
qualquer incômodo, existe 
alguém ali que muitas vezes 
precisa se enxergar melhor, 
perceber as suas virtudes”, 
afirmou.

Como participar
Os clientes podem agen-

dar qualquer uma das ati-
vidades do Harmonize no 
Portal Unimed JP ou pelo 
aplicativo que está dispo-
nível para os sistemas An-
droid e iOS. Para cada ati-
vidade é aberta uma turma, 
em dias e horários que ficam 
disponíveis no próprio pai-
nel de agendamento.

Práticas levam ao equilíbrio e qualidade de vida
terapias holísticas

Benefícios
n Cada atividade possui características próprias e, consequentemente, benefícios específicos. Porém, em geral, elas têm al-
gumas qualidades em comum:
n Melhora o bem-estar emocional devido ao seu efeito calmante e tranquilizante, reduzindo o estresse e a ansiedade;
n Fortalece o sistema imunológico devido à liberação de endorfina e serotonina, responsáveis pelas sensações de prazer;
n Reduz os níveis de cortisol, norepinefrina e dopamina, que são hormônios ligados ao estresse, dor e aumento da pressão 
arterial;
n Proporciona melhora do sistema circulatório geral em função do aumento da circulação sanguínea e fluxo linfático;
n Reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea;
n Diminui a tensão e melhora a elasticidade das fibras musculares;
n Reduz espasmos, contraturas, edemas e hematomas;
n Melhora a amplitude de movimentos;
n Alivia a dor.

O Sine-PB realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no Estado

Foto: Evandro Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-
CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIAS MUNICIPAIS 
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE., conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. 
Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das propostas e sessão pública: 09/02/2023 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.alagoinha.
pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 26 de janeiro de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar diversos, destinado ao Fundo 

Municipal de Saúde deste Município. A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: 
CIRURGICA SERRA MAR LTDA; DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS 
ELETRO MEDICOS EIRELI; M & R COMERCIO EIRELI; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, 
para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2023 às 09:30 horas. 
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 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, 27 de janeiro de 2023
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da 
rede municipal de ensino, creches municipal e demais programas federais. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00042/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: 
PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 02.00 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Finanças 05.00 – SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.2002.2011 – Manter Programa 
de Alimentação Escolar 12.361.2008.2012 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
– FUNDEB 12.361.2008.2014 – Manter Ativ. da Educação Básica – MDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00015/2023 - 23.01.23 - M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 513.286,10; CT Nº 00016/2023 
- 23.01.23 - JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA - R$ 391.843,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de carnes, frango e peixes, destinados ao Hospital Municipal, 
Merenda Escolar, Creches Municipal e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00043/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: 
PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 02.00 – SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Finanças 05.00 – SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.2002.2011 – 
Manter Programa de Alimentação Escolar 12.361.2008.2012 – Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica – FUNDEB 12.361.2008.2014 – Manter Ativ. da Educação Básica – MDE 
12.361.2008.2015 – Manter Ativ. do Ensino – Salário Educação 12.361.2008.2016 – Manter Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE 12.361.2008.2017 – Manter Ações Educ. com Outros Recursos 
do FNDE 12.366.2006.2022 – Manter Ativ. da Educação de Jovens e Adultos 06.00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – S.M.S 10.301.2005.2025 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO 
10.301.2020.2021 – Manutenção de Outros Programas – Recursos Fundo a Fundo FNS/SUS/PAB 
10.302.2020.2028 – Manutenção das Ativ. Do Serviços de Urgência – SAMU 10.302.2020.2029 
– Manter as Ativ. dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e 
Alta Complexidade Amb. Hosp. 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 
08.243.2003.2034 – Manutenção do Programa Pro Jovem Adolescente – PBVI 08.243.2010.2035 
– Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 08.244.2004.2031 – Manter Ativ. de 
Outros Programas Fundo a Fundo – FNAS 08.244.2004.2032 – Manutenção do Programa de Apoio 
Integral a Família – PAIF 08.244.2004.2037 – Manter Ativ. da Secretaria de Ação Social 08.00 – SE-
CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.1002.2041 – Manter Ativ. da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 09.00 – SEC. DE AGRICULTURA 20.122.2009.2009 – Manter Atividades 
da Sec. de Agricultura 10.00 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.2015.2006 – Manutenção 
da Secretaria de Meio–Ambiente 11.00 – SECRETARIA DE ESPORTE 27.812.0014.243 – Manu-
tenção das Ativ. da Secretaria de Esporte. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00011/2023 - 23.01.23 - M V 
ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 342.086,80; CT Nº 00012/2023 - 23.01.23 - GUVA ALIMEN-
TOS LTDA - R$ 419.846,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de produtos e materiais de limpeza e higiene, destinados as 
Secretarias da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00044/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB 
FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, 
MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 
– Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 03.00 – SECRETARIA DE FI-
NANÇAS 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 05.00 – 
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.2002.2011 – Manter Programa de Alimentação 
Escolar 12.361.2008.2012 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 
12.361.2008.2014 – Manter Ativ. da Educação Básica – MDE 12.361.2008.2015 – Manter Ativ. do 
Ensino – Salário Educação 12.361.2008.2016 – Manter Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 
12.361.2008.2017 – Manter Ações Educ. com Outros Recursos do FNDE 12.366.2006.2022 – Manter 
Ativ. da Educação de Jovens e Adultos 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – S.M.S 10.301.2005.2025 
– Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO 10.301.2020.2021 – Manutenção de 
Outros Programas – Recursos Fundo a Fundo FNS/SUS/PAB 10.302.2020.2028 – Manutenção das 
Ativ. Do Serviços de Urgência – SAMU 10.302.2020.2029 – Manter as Ativ. dos Serviços Públicos de 
Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. Hosp. 07.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2034 – Manutenção do Programa 
Pro Jovem Adolescente – PBVI 08.243.2010.2035 – Manter Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI 08.244.2004.2031 – Manter Ativ. de Outros Programas Fundo a Fundo – FNAS 
08.244.2004.2032 – Manutenção do Programa de Apoio Integral a Família – PAIF 08.244.2004.2037 
– Manter Ativ. da Secretaria de Ação Social 08.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS 15.452.1002.2041 – Manter Ativ. da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 09.00 – SEC. DE 
AGRICULTURA 20.122.2009.2009 – Manter Atividades da Sec. de Agricultura 10.00 – SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE 18.541.2015.2006 – Manutenção da Secretaria de Meio–Ambiente 11.00 – 
SECRETARIA DE ESPORTE 27.812.0014.243 – Manutenção das Ativ. da Secretaria de Esporte. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Arara e: CT Nº 00013/2023 - 23.01.23 - M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 
76.836,52; CT Nº 00014/2023 - 23.01.23 - JB SUPERMRCADO VAREJISTA LTDA - R$ 69.086,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de construção, hidráulico e 
elétricos diversos. Que a abertura da sessão pública passa para: 09:00 horas do dia 13 de fevereiro 
de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de fevereiro de 2023. Referência: horário 
de Brasília – DF, em detrimento de ajuste no Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 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) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 27 de janeiro de 2023
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pneus, câmara e protetores. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 15 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-
-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Araruna - PB, 27 de janeiro de 2023
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
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 PESSOA 
FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2023. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasí-
lia - 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, 27 de Janeiro de 2023.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023
REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 004/2023, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. Data de abertura: 09/02/2023 às 09h00min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 27 de janeiro de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2023
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 006/2023, do tipo “menor preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SERRALHARIA. Data de abertura: 08/02/2023 às 10h00min (horário local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 27 de Janeiro de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00018/2022, que objetiva: 
Manutenção, reforma e ampliação de duas Unidades Escolares, neste Município: manutenção da 
Escola Deputado José Mariz; e reforma e ampliação da Escola João Carneiro da Silva; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TCL TAMBAU CONSER-
VACOES LTDA - R$ 848.341,19.

Conde - PB, 27 de Janeiro de 2023
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00019/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para executar a construção de Creche Padrão Integra 
Paraíba, com capacidade para cinquenta crianças; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - R$ 735.991,89.

Conde - PB, 27 de Janeiro de 2023
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para 

conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada 
de Preços Nº 017/2022.  Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de 
engenharia para a construção de quatro salas de aulas, na escola Municipal Menino Jesus, loca-
lizada na rua José Peregrino de Araújo, 129 no centro da cidade de Coremas, conforme planilha 
orçamentária de custos. Vejamos a seguir: Licitante vencedora deste certame: Jhonatan Andrade da 
Silva Eireli-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor total de R$ 197.870,55 (Cento e Noventa 
e Sete mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos). Licitantes classificados neste 
certame: 4º Lugar: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.256.412/0001-02. 
Licitantes desclassificados neste certame: ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
23.011.656/0001-05. Motivo: Não apresetou a exigência do item: 10.1 (LIMPEZA DE CONTRAPISO 
COM VASSOURA A SECO - tal quantitativo deveria ser 46m2 e a empresa apresentou 2,56 m2); ABIK 
Engenharia e Consultoria Ltda-ME, CNPJ: 34.746.608/0001-81. Motivo: Não apresetou a exigência 
do item: 10.1 (LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO -tal quantitativo deveria ser 
46m2 e a empresa apresentou 2,56 m2). Cópia do parecer e demais peças: www.coremas.pb.gov.
br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 26 de janeiro de 2023.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE 
CAÇAMBA E DE HORAS MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 27 de Janeiro de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Procuradoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E 
ÓLEO DÍESEL B S 10), PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERTEN-
CENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ENQUANTO DURAR OS QUANTITATIVOS 
CONTRATADOS E/OU ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE, PREVALECEN-
DO O QUE ACONTECER PRIMEIRO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MARINHO LTDA, CNPJ nº 09.377.503/0001-55 - R$ 
135.499,88 - Cento e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos

Cuitegi - PB, 23 de janeiro de 2023
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.2023.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis (Gasolina comum/aditivada e Óleo Diesel B 

S 10), para abastecimentos de veículos leves e pesados, pertencentes e locados à Prefeitura Mu-
nicipal e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, em caráter emergencial, enquanto 
durar os quantitativos contratados e/ou até a realização de licitação correspondente, prevalecendo 
o que acontecer primeiro. REGIMENTO:  Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24 – inciso IV e Decreto Municipal 208/2023. Dispensa de Licitação nº 01.2023.   DO-
TAÇÃO: RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIO, MDE, FUS, QSE, FNAS, FUNDEB e CUSTEIO 
e ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA, CT Nº 
025//2023 - 24.01.2023 - R$ 135.499,88 - Cento e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove 
reais e oitenta e oito centavos

Cuitegi/PB, 24 de janeiro de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI-
ZADOS EM ADVOCACIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo 
Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 10/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de 
Mamanguape e: CT Nº 00004/2023 - 10.01.23 - WELLITON CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus, câmaras e protetores para suprir as necessidades da frota de veículose máquinas perten-
centes e/ou locados desta prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - R$ 139.740,00; PNEUMAX LTDA - R$ 255.288,00.

Damião - PB, 24 de Janeiro de 2023
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
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 
materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, iluminação pública 
e demais Secretarias desta Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 66.686,90; CENTRAL 
ATACADO LTDA - R$ 10.439,50; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - 
R$ 9.317,60; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 21.445,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL 
ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 9.280,40; MEGALUX MATERIAL ELETRICO 
LTDA - R$ 14.226,00. Convocamos as empresas vencedoras  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

Damião - PB, 25 de Janeiro de 2023
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,para: Aquisição parce-
lada de material médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 27 de Janeiro de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 11:00 horas do dia 10 de fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de peças para a 
manutenção dos cataventos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 27 de Janeiro de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB,27 de Janeiro de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Pre-
feitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Damião:01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20
.606.2006.2011/20.606.2006.2012,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.
2001.2013/12.361.2016.2015/12.361.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. 
DE SAÚDE), 10.301.2002.2034/10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037,07.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2003.2044/0
8.244.2003.2045/08.244.2003.2047/08.244.2003.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 25/01/2024. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00006/2023 - 25.01.23 - PNEUMAX 
RECONDICIONADORA LTDA - R$ 180.170,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores para suprir as necessidades da 

frota de veículose máquinas pertencentes e/ou locados desta prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:01.00 
– GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
04.122.1002.2005, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006.2011/20.606.2006.201
2,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/12.361.2016.2015/12.36
1.2001.2017/12.361.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 10.3
01.2002.2034/10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037,07.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244
.2003.2047/08.244.2003.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSU-
MO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Damião e: CT Nº 00004/2023 - 25.01.23 - LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - R$ 
139.740,00; CT Nº 00005/2023 - 25.01.23 - PNEUMAX LTDA - R$ 255.288,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrô-

nico nº 00004/2023, para o dia 08 de Fevereiro de 2023 às 15:00 horas; e do início da fase de 
lances para o dia 08 de Fevereiro de 2023 às 15:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. 
Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio 
Verde - Esperança - PB. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Esperança - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços parcelados de locação e recarga de oxigênio medicinal comprimido e 
liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão de 4m³; 5m³; 
6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: Unidades Básicas 
de Saúde, Hospital Municipal, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança/PB. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 08 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

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

localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde - Esperança - 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 10024, de 28 
de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00048/2022 que objetiva o registro de preços para: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DR. MANOEL CABRAL DE 
ANDRADE DESTE MUNICÍPIO; 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.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 300482023 - 26/01/2023
VENCEDOR: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 42.878.093/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3

AÇÚCAR REFINADO, branco, 
com 1 kg. Acondicionado em 
embalagem original do fabrican-
te, com dados de identificação 
do produto, data de fabricação 
e prazo de validade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA

A MESMA KG 1750 3,48 6.090,00

52

MARGARINA LIGHT, á base 
de água, óleos vegetais lí-
quidos e hidrogenados, sal 
(1,8%), leite em pó desnatado, 
aroma: Idêntico ao natural de 
manteiga e natural de marga-
rina vitamina A, estabilizante: 
Mono e diglicerídeos e ésteres 
de poliglicerol, conservador 
sorbato de potássio, acidulante 
ácido cítrico, antioxidante EDTA 
e BETA–CAROTENO. (pote 
com 500g)

A MESMA UNIDADE 580 8,91 5.167,80

TOTAL 11.257,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 200482022 - 26/01/2023
VENCEDOR: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME
CNPJ: 21.318.384/0001-65
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ACHOCOLATADO em 
pó instantâneo, 400 G; 
Embalagem: original do 
fabricante, com dados de 
identificação do produto, 
data de fabricação, prazo 
de validade, de acordo 
com a resolução 12/78 
da CNNPA.

NUTRIWAY UNIDADE 100 3,58 358,00

4

AMIDO DE MILHO, com 
500 gr. Acondicionado 
em embalagem original 
do fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA

MARIZA KG 110 5,98 657,80

5

ARROZ COMUM BRAN-
CO, tipo 1, com 1 kg. 
Acondicionado em em-
balagem original do 
fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA

TR??S MOI-
NHOS KG 300 3,88 1.164,00

6

ARROZ INTEGRAL. Ar-
roz integral, embalagem 
de 1 kg – Caracteristicas 
técnicas: Classe longo, 
fino, tipo I integral. O 
produto não deve apre-
sentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final 
dietética inadequada.

URBANO KG 200 5,08 1.016,00

7

ARROZ PARBOILIZA-
DO, longo fino, tipo 1, 
com 1 kg. Acondicionado 
em embalagem original 
do fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.

COPA REI KG 1600 3,98 6.368,00

8

AVEIA EM FLOCOS, 
100% natural, sem adi-
tivos ou conservantes, 
com aproximadamente 
230g. Acondicionada em 
embalagem original do 
fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.

NATURALE UNIDADE 260 3,98 1.034,80

9

AZEITE VIRGEM DE 
OLIVA EXTRA 500ml: 
Azeite virgem de oliva 
com acidez expressa 
em ácido oleico, não 
superior a 1,0g por 100g.

BORGES UNIDADE 120 18,90 2.268,00

10

ADOÇANTE LÍQUIDO 
100ML– Embalagem: 
frasco com aproximada-
mente 100 mL, com bico 
dosador. Aspecto líquido 
límpido transparente, 
ingredientes sucralose. 
O produto deverá apre-
sentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega 
no setor requisitante. 
Deve constar na embala-
gem a data de fabricação 
e validade, informação 
nutricional.

MARATA UNIDADE 160 2,38 380,80

11

BEBIDA LACTEA FER-
MENTADA, (Iogurte) de 
fruta, qualquer sabor 
com aproximadamente 
1litro. Acondicionado em 
embalagem original do 
fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolu-
ção n°216 da Vigilância 
Sanitária.

CAPRIBOM UNIDADE 150 3,50 525,00
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12

BISCOITO SALGADO, 
tipo cream cracker, com 
400 g. Acondicionado 
em embalagem dupla, 
original do fabricante, 
com dados de identifi-
cação do produto, data 
de fabricação e prazo 
de validade, de acordo 
com a Resolução 12/78 
da CNNPA.

3 DE MAIO UNIDADE 1500 2,94 4.410,00

13

B I S C O I TO  C R E A M 
CRACKER INTEGRAL 
400g. Ingredientes: Fari-
nha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, farelo 
de trigo, farinha de rosca, 
soro de leite, açúcar, 
sal, estabilizante: leci-
tina de soja (INS 322), 
fermentos químicos: bi-
carbonato de sódio (INS 
500ii) e bicarbonato de 
amônio (INS 503ii) e 
melhoradores de farinha: 
protease (INS 11011) e 
alfa–amilase (INS 1100). 
CONTÉM GLÚTEN.

3 DE MAIO UNIDADE 1056 2,98 3.146,88

14

BISCOITO DIET, para 
dieta de ingestão con-
trolada de açúcares, 
alimento integral, fonte 
de fibras, proteínas e 
sem adição de açúca-
res. Embalagem com 
informação nutricional, 
data de validade, selo de 
qualidade e confiança da 
Associação Nacionalde 
Assistência ao Diabético. 
Embalagens com peso 
líquido de 150g

JASMINE UNIDADE 290 5,98 1.734,20

15

BISCOITO DOCE,TIPO 
MARIA com 400 g. Acon-
dicionado em embala-
gem dupla, original do 
fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.

3 DE MAIO UNIDADE 1848 2,98 5.507,04

16

CAFÉ, em pó homogê-
neo, torrado e moído, 
aroma e sabor carac-
terísticos de café, tipo 
forte, apresentação mo-
ído. Tipo embalagem á 
vácuo em pacote de 250 
gramas, com dados de 
identificação do produ-
to, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.

3 FAZEN -
DAS UNIDADE 4585 5,68 26.042,80

17

CALDO DE CARNE E 
LEGUMES Caldo de car-
ne e legumes, sabores 
variados, embalagem de 
114gr, validade mínima 
de 12 meses a contar da 
data de entrega.

ARISCO UNIDADE 150 1,73 259,50

18

CALDO DE GALINHA 
Caldo de galinha sabores 
variados, embalagem de 
114gr, validade mínima 
de 12 meses a contar da 
data de entrega.

ARISCO UNIDADE 150 1,73 259,50

19

CANJIQUINHA, Canji-
quinha de milho, amare-
la, tipo 1, embalada em 
pacote plástico transpa-
rente resistente de 500g. 
Rótulo com prazo de 
validade/lote bem visível 
e informação nutricional.

S??O BRAZ UNIDADE 90 3,23 290,70

20

CEREAL INFANTIL. Ce-
real para alimentação in-
fantil com vitaminas, em 
lata de folha de flandres 
e verniz sanitário, do tipo 
mucilon ou similar, 400g. 
Referência: Mucilon Mi-
lho – Nestlé ou superior

NESTLE UNIDADE 150 8,00 1.200,00

21

CHÁ DIVERSOS SABO-
RES (CIDREIRA, ERVA–
DOCE, CAMOMILA, 
CAPIM SANTO, HOR-
TELÃ, LIMÃO, BOLDO, 
CANELA, ETC.), Caixa 
contendo 10 sachês com 
15g, validade mínima de 
6 meses.

MARATA UNIDADE 780 3,93 3.065,40

22

COLORAU, Corante na-
tural de urucum, pacote 
de 500g, de boa quali-
dade. Validade mínima 
de 06 meses a contar 
da data da entrega do 
produto.

R E I  D E 
OURO UNIDADE 580 5,43 3.149,40

23

COMPLEMENTO ALI-
MENTAR EM PÓ, Com-
plemento alimentar em 
pó de alto valor protéico 
e enriquecido com vita-
minas e minerais. Em 
lata de 380g de folha 
de flandres e verniz sa-
nitário, especial para 
crianças. Sabor morango 
e chocolate tipo Sustare. 
Validade mínima de 6 
meses a partir da data 
de entrega.

SUSTAGEM UNIDADE 144 25,93 3.733,92

24

CREME DE LEITE Cai-
xa de creme de leite 
elaborado com gordura 
Láctea, contendo 25% 
a 30% de gordura, fabri-
cado a partir de matéria 
prima selecionada, vali-
dade mínima de 3 meses 
e embalagem tetra Pack 
(caixinha) com peso lí-
quido de 200g.

MOCOCA UNIDADE 633 2,28 1.443,24

25

DOCE TABLETE GOIA-
BADA CRISTALIZADA 
280 g, (contendo 10 UNI-
DADE). Acondicionado 
em embalagem original 
do fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade, de 
acordo com a Resolução 
Normativa nº 09/78 da 
ANVISA.

TAMBAU UNIDADE 50 6,98 349,00

26

ERVILHA, Ervilha em 
conserva, com rótulo 
com impressão clara 
de identificação, clas-
sificação marca, data 
de fabricação, prazo de 
validade, SIF DE 170 à 
400g . Validade mínima 
de 12 meses a contar da 
data da entrega

FUGINI UNIDADE 422 1,98 835,56

27

EXTRATO DE TOMATE, 
Preparado com frutos 
maduros, escolhidos 
são, sem pele e semen-
tes, isentos de fermen-
tação, podendo conte 
adição de 1% de açúcar 
e 5% de cloreto de sódio, 
massa mole, vermelha, 
validade mínima de 12 
meses, embalagem lata 
de folha e flandres com 
verniz sanitário, 320g.

BONARE UNIDADE 422 1,88 793,36

28

FARINHA DE ARROZ, 
Cereal para alimentação 
infantil com 9 vitaminas, 
do tipo mucilon ou equi-
valente, de 230 á 400g.

FORTLON UNIDADE 150 3,98 597,00

29

FARINHA DE AVEIA, 
Farinha de aveia enri-
quecida com vitaminas 
e sais minerais. Emba-
lagem 250g. Validade 
mínima de 12 meses a 
partir da data da entrega 
do produto.

FORTLON UNIDADE 150 3,58 537,00

30

FARINHA DE MANDIO-
CA, Torrada, seca, fina, 
tipo 1, 1kg, em embala-
gem polietileno atóxico, 
resistente, termossol-
dado e/ou em filem de 
poliéster metalizado com 
polietileno.

LAJEDEN-
SE KG 422 4,58 1.932,76

31

FARINHA DE TRIGO 
COM FERMENTO, Es-
pecial com fermento, 
tipo 1, pacote de 1 kg, 
em embalagem polieti-
leno atóxico, resistente, 
termossoldado e/ou em 
filem de poliéster meta-
lizado com polietileno, 
com prazo de validade, 
identificação, data de 
fabricação. . Validade 
mínima de 04 meses a 
partir da entrega.

R O S A 
BRANCA KG 100 4,48 448,00

32

FARINHA DE TRIGO 
SEM FERMENTO, Es-
pecial sem fermento, 
tipo 1, pacote de 1 kg, 
em embalagem polieti-
leno atóxico, resistente, 
termossoldado e/ou em 
filem de poliéster meta-
lizado com polietileno.

R O S A 
BRANCA KG 100 4,98 498,00

33

FARINHA LÁCTEA, en-
riquecida com vitaminas 
e ferro, em saches de 
230g, embalagem resis-
tente, com informações 
sobre valor nutricional, 
glúten, fabricação, vali-
dade e lote.

MARATA UNIDADE 200 4,48 896,00

34

FEIJÃO TIPO CARIO-
QUINHA, novo, tipo 1, 
constituído de grãos da 
mesma coloração, ad-
mitindo–se no máximo 
5% de mistura de outras 
classes e até 10% de 
mistura de variedades 
da classe cores, isen-
to de matéria terrosa, 
parasitas, pedaços de 
grãos ardidos, brotados, 
imaturos e mofados, em-
balagem de 1 kg.

SAFRA DE 
OURO KG 844 6,88 5.806,72

35

FEIJÃO MACASSAR 
TIPO 1, de primeira qua-
lidade, com 1 kg. Acondi-
cionado em embalagem 
original do fabricante, 
com dados de identifica-
ção do produto, data de 
fabricação e prazo de 
validade.

SAFRA DE
OURO KG 200 6,88 1.376,00

36

FEIJÃO PRETO, Novo, 
tipo 1 constituído de 
grãos da mesma colo-
ração, admitindo–se no 
máximo 5% de mistura 
de outras classes e até 
10% de mistura de va-
riedades da classe cores, 
isento de matéria terrosa, 
parasitas, pedaços de 
grãos ardidos, brotados, 
chocos, imaturos, mofa-
dos, embalagem de 1kg.

SAFRA DE 
OURO KG 844 6,58 5.553,52

37
FERMENTO QUÍMICO, 
Fermento em pó, pote 
com 100g.

ROYAL UNIDADE 12 2,98 35,76

38

FUBÁ, de milho ama-
relo, moinho d’água, 
enriquecido com ferro e 
ácido fólico, embalado 
em pacote plástico de 
500g, resistente trans-
parente. No seu rótulo 
deve constar prazo de 
validade visível, lote, 
informação nutricional e 
sobre glúten.

REI DE 
OURO UNIDADE 889 1,48 1.315,72

39

GELATINA DIET CAIXA/
ENVELOPE, sal, mal-
todextrina, vitamina C, 
sulfato de zinco, vitamina 
A, vitamina D, selenito 
de sódio, regulador de 
acidez acido fumárico e 
citrato de sódio, aroma-
tizante, edulcorantes, 
artificiais ciclamato de 
sódio, aspartame e sa-
carina sódica e corantes 
vermelho bordeaux S e 
amarelo crepúsculo. Não 
contem Glúten. Sabores 
variados.

APTI UNIDADE 190 2,68 509,20

40

IOGURTE BANDEJA, 
Boa qualidade; conten-
do 6 UNIDADE de 90g, 
de sabores variados, 
cada bandeja com 6. No 
rótulo deve conter dados 
do fabricante, prazo de 
validade, serviço de ins-
peção municipal (SIM), 
estadual (SIP) e/ou fede-
ral (SIF). Valor nutricional 
completo, mínimo de 
90Kcal o pote.

BETANIA UNIDADE 60 5,58 334,80

41

IOGURTE NATURAL, 
Produto elaborado a par-
tir de leite desnatado, 
com vitaminas e cálcio. 
Consistência firme. Po-
tes de 170g com rótulo 
contendo informação 
nutricional, informação 
sobre glúten, validade 
e lote.

BETANIA UNIDADE 536 1,98 1.061,28

42

LEITE EM PÓ DE SOJA, 
Alimento em pó à base 
de soja, enriquecido de 
vitaminas e minerais, 
sem lactose. Em lata de 
300 g de folha de flan-
dres e verniz sanitário. 
Sabores variados, tipo 
Soy Milk OU SUPERIOR

SOY + UNIDADE 105 15,98 1.677,90

43

LEITE EM PÓ DESNA-
TADO, SOLÚVEL, ins-
tantâneo, não podendo 
ser modificado. Acondi-
cionado em embalagem 
de 400 gramas, confec-
cionada em papel ou 
lata, original de fábrica, 
contendo no corpo da 
embalagem, especifica-
ção dos ingredientes, in-
formações do fabricante 
e data de vencimento. Se 
embalado em lata, esta 
não deve estar amassa-
da, enferrujada ou estu-
fada; não deve conter 
perfurações, principal-
mente nas emendas; não 
deve soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando 
abertos; não deve apre-
sentar mancha escura e 
ferrugem na parte inter-
na. O leite deve desman-
char facilmente na água; 
deve estar seco e solto; 
não deve apresentar cor 
alaranjada ou amare-
la forte, cheiro azedo 
ou rançoso, manchas 
escuras ou esverdea-
das (mofo). O produto 
devera ter registro no 
Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 
(embalagem 400g).

TGUINHO UNIDADE 792 5,48 4.340,16

44

L E I T E  E M  P Ó 
INTEGRAL/200G. Acon-
dicionado em embala-
gem original do fabrican-
te, com dados de identi-
ficação do produto, data 
de fabricação e prazo 
de validade. O produto 
deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde.

BETANIA UNIDADE 1214 4,98 6.045,72

45

LEITE PASTEURIZA-
DO, Pasteurizado tipo c, 
embalagem própria com 
identificação do produto 
e validade 1L.

BETANIA UNIDADE 250 3,68 920,00

46

LEITE INFANTIL, Leite 
em pó infantil modificado 
do tipo Nan 1 ou Nesto-
geno 1. (0 a 6 meses.) 
Referência: Nestogeno 
1 – Nestlè ou superior

NESTOGE-
NO UNIDADE 24 29,88 717,12

47

MACARRÃO, TIPO ES-
PAGUETE; seca, com 
ovos; fabricada a partir 
de matéria–prima sele-
cionada, sã, limpa e boa 
qualidade; enriquecido 
com ferro e ácido fólico, 
embalagem resistente 
e termossoldado. Em-
balagem de 500g, de 
boa qualidade Validade 
mínima de 12 meses a 
partir da data da entrega

ALIAN??A UNIDADE 1214 2,98 3.617,72

48

MACARRÃO, próprio 
para lasanha, com ovos, 
pacote transparente po-
lietileno atóxico, resis-
tente, termossoldado 
Embalagem de 500g, de 
boa qualidade Validade 
mínima de 12 meses a 
partir da data da entrega.

GALO UNIDADE 40 5,99 239,60

49

MACARRÃO PARAFU-
SO com ovos, enrique-
cido com ferro e ácido 
fólico, pacote transpa-
rente polietileno atóxico, 
resistente termossoldado 
Embalagem de 500 g, de 
boa qualidade.

GALO UNIDADE 422 2,98 1.257,56

50

MAIONESE, Cremosa, 
TP. Composta de água, 
óleo vegetal ,  amido 
modificado, ovos pas-
teurizados, açúcar, vina-
gre, sal, suco de limão, 
conservador sorbato de 
potássio, estabilizan-
tes: goma guar e goma 
xantana, acidulantes: 
ácido lático

JULIETA UNIDADE 528 3,98 2.101,44

51

MARGARINA cremosa 
com sal, teor lipídico de 
65% a 85%. Não deve 
conter em sua composi-
ção gordura do tipo trans. 
Embalada em pote plás-
tico resistente de 500g, 
com proteção interna 
pós tampa (lacre). No 
seu rótulo deve conter 
prazo de validade/lote e 
informação nutricional.

PURO SA-
BOR UNIDADE 844 5,99 5.055,56

53

MILHO VERDE. Em con-
serva, em grãos, em lata 
em folha de flandres com 
verniz sanitário. Rótulo 
com valor nutricional, 
informação sobre glúten, 
data de fabricação, vali-
dade e lote. 200g

FUGINI UNIDADE 422 2,98 1.257,56

54

OLEO DE SOJA PET/ 
900 ML. Acondicionado 
em embalagem original 
do fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade.

SOYA UNIDADE 933 7,88 7.352,04

55

PÃO DE FORMA IN-
TEGRAL, Integral, bem 
acondicionado, assado 
ao ponto. No seu rótu-
lo deverá conter infor-
mação nutricional por 
porção, sobre glúten, 
ingredientes, data de 
fabricação, validade e 
lote. Produtos DE FA-
BRICAÇÃO PRÓPRIA 
deverão apresentar ficha 
técnica, assinada pelo 
responsável técnico e 
deverão estar de acordo 
com o PIQ estabelecido 
para o produto.Pacote 
com 400g

NOBRE UNIDADE 390 4,88 1.903,20

56

PÃO DE FORMA TRADI-
CIONAL bem acondicio-
nado, assado ao ponto. 
No seu rótulo deverá 
conter informação nutri-
cional por porção, sobre 
glúten, ingredientes, data 
de fabricação, validade 
e lote. Produtos DE FA-
BRICAÇÃO PRÓPRIA 
deverão apresentar ficha 
técnica, assinada pelo 
responsável técnico e 
deverão estar de acordo 
com o PIQ estabelecido 
para o produto. pacote 
com 400g

NOBRE UNIDADE 390 3,88 1.513,20

57

PROTEÍNA DE SOJA 
texturizada, de boa qua-
lidade. Validade mínima 
de 6 meses a partir da 
data da entrega. 400g

CAMIL UNIDADE 250 4,88 1.220,00

58

RAPADURA, De caldo 
de cana concentrado, 
UNIDADE de 20 a 25g, 
embaladas individual-
mente, de boa qualidade. 
Rótulo com fabricação, 
validade e lote.

ESTRELA UNIDADE 222 1,42 315,24

59

SAL IODADO, fino seco, 
iodado para cozinha. No 
seu rótulo conter prazo 
de validade/lote. Valida-
de mínima de 6 meses a 
partir da data da entrega.

VENEZA KG 500 1,18 590,00

60

SARDINHA EM LATA/ 
125 G em conserva, pri-
meira qualidade. Acondi-
cionada em embalagem 
original do fabricante, 
com dados de identifi-
cação do produto, data 
de fabricação e prazo 
de validade. O produto 
deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde.

88 UNIDADE 150 4,88 732,00

61

SUCO ARTIFICIAL DE 
CAJÚ, Concentrado lí-
quido p/refresco de fruta. 
Sabor de caju, contendo 
suco concentrado natural 
da fruta e aroma natural 
da fruta, sem necessida-
de de refrigeração antes 
de aberto, c/diluição de 
1x 9, acondicionado em 
garrafas plásticas resis-
tentes de 1 litro cada, 
c/validade de 01 ano. 
O produto não deverá 
conter corantes, deverá 
apresentar as caracterís-
ticas organolépticas pró-
prias da matéria prima de 
sua origem. Rótulo com 
informação nutricional 
de acordo com a porção 
especificada, dados do 
fabricante, prazo de va-
lidade e lote.

DAFRUTA UNIDADE 800 5,98 4.784,00

62

TEMPERO ALHO E SAL, 
com mínimo de 10% de 
alho. Rótulo com fabrica-
ção, validade e lote.

AJINOMO-
TO UNIDADE 50 2,88 144,00

63

VINAGRE DE ALCOOL/ 
500 ML. Acondicionado 
em embalagem original 
do fabricante, com dados 
de identificação do pro-
duto, data de fabricação 
e prazo de validade.

SAFRA DE 
OURO UNIDADE 500 1,78 890,00

TOTAL 137.568,68

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 100482022 - 26/01/2023
VENCEDOR: XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 04.949.494/0001-06
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

AÇÚCAR MASCAVO Origem vege-
tal, sacarose de cana–de–açúcar, 
aplicação: alimentação, Caracterís-
ticas Adicionais: 100% Natural com 
Fervura de melado. 1kg.

ALEGRE KG 100 4,00 400,00

TOTAL 400,00
 
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 Eletrônico nº 00048/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de 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 
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Eletrônico nº 00048/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, 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; 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 00048/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA.
42.878.093/0001-00
Valor: R$ 11.257,80
- JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME.
21.318.384/0001-65
Valor: R$ 137.568,68
- XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME.
04.949.494/0001-06
Valor: R$ 400,00
Total: R$ 149.226,48
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.016–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 02016.10.303.1007.2032 – DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA 
BASICA–BLAFB. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00024/2023 - 27.01.23 - LOPES E FREITAS COMERCIO 
VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 392.282,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA 
DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUN-
DEB 30% 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 
02007.12.361.1003.2016 – MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE QSE 
02007.12.365.1003.2020 – MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00025/2023 - 27.01.23 - LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 - R$ 194.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00011/2023
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2023 que objetiva 

Contratação de empresa especializada para serviços de mão–de–obra da frota veicular pertencentes 
a administração municipal no exercício de 2023, mediante edital e seu termo de referência e conforme 
demanda remanescentes., para o dia 09 de  fevereiro de 2023 às 07:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 27  de Janeiro de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00014/2023
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 DP00014/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM PROFISSIONAL 
REGISTRADO NO CREA - PB E ARQUITETO(A) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AR-
QUITETURA E URBANISMO, PROJETOS COMPLEMENTARES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO 
CLOVES BEZERRA E DE REFORMAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDA-
DES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MDK SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CNPJ: 30.063.372/0001-28. Valor: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS).

Guarabira - PB, 25 de Janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 64.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00307/2021 datado de 02/07/2021 e com término de vigência em 
02/07/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa para 
locação de serviços de softwares para melhor funcionamento das atividades administrativas do 
Fundo Municipal de Saúde de Guarabira.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCU-
LANO MARINHO. 

CONTRATADA: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – CNPJ: 09.164.369/0001-04 
– ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços prestados de forma contínua e por se mostrar vantajosa 
para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/07/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 01/07/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 63.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00306/2021 datado de 02/07/2021 e com término de vigência em 
02/07/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa para 
locação de serviços de softwares para melhor funcionamento das atividades administrativas da 
Prefeitura Municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – CNPJ: 09.164.369/0001-04 

– ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços prestados de forma contínua e por se mostrar vantajosa 

para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/07/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 01/07/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM PROFISSIONAL RE-
GISTRADO NO CREA - PB E ARQUITETO(A) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA 
E URBANISMO, PROJETOS COMPLEMENTARES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRA-
MAS FÍSICO-FINANCEIROS DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO CLOVES BEZERRA E 
DE REFORMAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00014/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MDK SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA - R$ 16.500,00 - Dezesseis Mil e Quinhentos Reais- CT Nº 00045/2023 – 25.01.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00014/2023.
OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM PROFISSIO-

NAL REGISTRADO NO CREA - PB E ARQUITETO(A) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ARQUITETURA E URBANISMO, PROJETOS COMPLEMENTARES, PLANILHAS ORÇA-
MENTÁRIAS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO 
CONJUNTO CLOVES BEZERRA E DE REFORMAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE DIVERSAS 
LOCALIDADES.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24.01.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GADO BRAVO - PB
Rua José Mariano Barbosa, s/n – Centro – Gado Bravo – PB.

CNPJ: 03.690.581/0001-29
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA RATIFICACAO
DE FUNDAÇÃO E ALTERACAO ESTATUTUTARIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GADO BRAVO - Município de Gado 
Bravo/PB, inscrito no CNPJ sob o Nº: 03.690.581/0001-29, com endereço na Rua José Maria-
no Barbosa, s/n – Centro – CEP: 58.492-000 – Gado Bravo/Paraíba convoca, pelo presente 
EDITAL, todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, 
Inativos e aposentados rurais; agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assala-
riadas rurais, do Município de Gado Bravo – PB, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA PARA RATIFICACAO DA FUNDACAO E ALTERACAO ESTATUTARIA DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GADO BRAVO a ser realizada no dia 24 
de fevereiro de 2023, na Câmara Municipal, com endereço na Rua Severino Felipe Barbosa, 
s/n – Centro – Gado Bravo/PB – CEP: 58.492-000, com início às 08:00 (oito) horas, em 
primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum 
estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificar a fundação do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município de Gado Bravo/PB, realizada em 22 de janeiro de 2000; 
2) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a ca-
tegoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, 
proprietários ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que 
não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente ou em 
regime de economia familiar, no Município de Gado Bravo/PB, nos termos do Decreto Lei 
1.166/1971; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Gado Bravo/PB; 3) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1.

Gado Bravo/PB – 28 de janeiro de 2023
Edielma Maria da Silva

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Ibiara: 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0004.2080 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2032 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,33.90.36 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA, 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 27/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Ibiara e: CT Nº 00007/2023 - 27.01.23 - WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
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: CONTRATAÇÃO DE SHOW, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 
20 DE FEVEREIRO DE 2023, NO TRADICIONAL CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO DE IBIARA 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE WILLIAM 
LINO RAMOS 71139301403 - R$ 10.000,00.

Ibiara - PB, 27 de Janeiro de 2023
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023

Torna público que fica adiado através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09h00min do dia 09 de fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, visando formar registro de preços, do tipo menor 
preço, para: Aquisição por compra de um veículo, 0 km, para atender a demanda operacional 
do Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca, conforme Termo de Convênio n.º 0140/2022, ce-
lebrado com o Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Motivos: alterações nas especificações dos itens 
no termo de referência.

Itapororoca - PB, 27 de Janeiro de 2023
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPI-
PEDO, MEIO FIO E CIMENTO. Abertura da sessão pública: 10:00 HORAS DO DIA 09 DE 
FEVEREIRO DE 2023. Início da fase de lances: 10:01 HORAS DO DIA 09 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juazeirinho - PB, 27 de Janeiro de 2023.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
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: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE KITS ESCOLARES (CONFORME TR) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ALBERTO 
DAS NEVES SILVA JUNIOR - R$ 743.590,00.

Lucena - PB, 23 de Janeiro de 2023
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE KITS ESCOLARES (CONFORME TR) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - R$ 743.590,00.

Lucena - PB, 27 de Janeiro de 2023
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Ata de Registro de Preços nº. 004/2023 – Pregão Presencial nº 004/2023. Objeto: AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE KITS ESCOLARES (CONFORME TR) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Fornecedor Registrado: CARLOS ALBER-
TO DAS NEVES SILVA JUNIOR, CNPJ nº 32.272.659/0001-93. Valores unitários: Lote 01 - R$ 
345.500,00, Lote 2 – R$ 129.712,00, Lote 3 – R$ 206.000,00, Lote 4 – R$ 40.900,00 e Lote 5 – R$ 
21.478,00. Data da assinatura: 27/01/2023. Vigência: 27/01/2023 a 27/01/2024. 

Lucena - PB, 27 de Janeiro de 2023
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE KITS ESCOLARES (CONFORME TR) PARA 
DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2023. DOTAÇÃO: 02.050 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 368 1007 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 
150 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 12 361 1007 2025 MANUT. DE OUTRAS DESPE-
SAS DO FUNDEB – FUNDAMENTAL – 30% 0184 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0185 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 12 365 1007 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 197 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 12 366 1007 2029 MANU-
TENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS – EJA – MDE 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO 12 368 1007 2030 COFINANCIAMENTO DO MDE NO FUNDEB – RECUR-
SO PROPRIO 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 12 368 1007 2031 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 12 365 
1007 2095 MANUTENÇÃO DO FUNDEB – EDUC. INFANTIL – VAAT 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lucena e: CT Nº 00013/2023 - 27.01.23 - CARLOS ALBERTO DAS 
NEVES SILVA JUNIOR - R$ 743.590,00.

Lucena - PB, 27 de Janeiro de 2023
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2023
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 DV00002/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESTERELI-
ZAÇÃO DE MATERIAIS COM LOGISTICA INCLUSA; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EMBRAESTER – EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES 
LTDA - R$ 52.767,90.

Lucena - PB, 23 de Janeiro de 2023
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESTERELIZA-
ÇÃO DE MATERIAIS COM LOGISTICA INCLUSA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00002/2023. DOTAÇÃO: 02.060 SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 1021 2033 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10 301 1021 2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3390.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10 301 1021 2035 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS – SB 3390.39 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10 301 1021 2045 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO SUS 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 27/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Lucena e: 

CT Nº 00005/2023 - 27.01.23 - EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES 
LTDA - R$ 52.767,90

Lucena - PB, 27 de Janeiro de 2023
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00014/2022
A Comissão de licitação do Município de Manaíra/PB, torna público nos termos do art. 109, 

§ 3º da Lei 8.666/93, que a empresa: ARRIMO ENGENHARIA EIRELI – ME, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ nº 05.446.272/0001-33, impetrou recurso contra decisão desta Comissão, 
sobre o julgamento da fase de Habilitação do processo que tem como objeto: Contratação de 
empresa especializada para Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do muni-
cípio de Manaíra/PB conforme Contrato de Repasse Nº 9237732021MDRCAIXA. Ficando as 
demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta referida lei. 
Dessa forma, ficará suspensa abertura de propostas da referida licitação que estava prevista para 
o dia 30/01/2023, às 10:00min (dez horas da manhã), até que haja uma decisão sobre o recurso 
apresentado.  Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 27 de janeiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Aquisição de material escolar (kit escolar do aluno e professor), destinados a Secretaria 

de Educação para distribuição junto aos alunos e professores da rede Municipal de Ensino, con-
forme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa VINICUS JOSE NOGUEIRA 
CAVALCANTE – ME – CNPJ nº 28.330.631/0001-98, com o valor global de R$ 23.497,07 (vinte e 
três mil quatrocentos e noventa e sete reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado. 
Pedra Branca - PB, em 27 de janeiro de 2023.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006/2023

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0006/2023, pela 
Contratação de empresa para aquisição de Insumos Odontológico, atendendo as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB. A empresa VINICUS JOSE NOGUEIRA 
CAVALCANTE – ME – CNPJ nº 28.330.631/0001-98, com o valor global de R$ 23.497,07 (vinte e 
três mil quatrocentos e noventa e sete reais).

Pedra Branca - PB, em 27 de janeiro de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

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 da VÉRTICE CONTABILIDADE 
PÚBLICA E EMPRESARIAL, localizada Rua São José, nº S/N – Santo Antônio – Patos – 
PB, CNPJ nº 21.854.537/0001-99, Serviços de Contabilidade pública com serviços técnicos 
contábeis especializados para Câmara municipal de Pedra Branca – PB, com valor de R$ 
4.500 (quatro mil e quinhentos reais) mensais a título de honorários contábeis, de modo que o 
presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em R$ 54.000 
(cinquenta e quatro mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação.
Pedra Branca - PB, em 09 de janeiro de 2023.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CâMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2023, - 
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 VÉRTICE CONTABILIDADE 
PÚBLICA E EMPRESARIAL, localizada Rua São José, nº S/N – Santo Antônio – Patos – PB, 
CNPJ nº 21.854.537/0001-99, com valor de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) mensais a 
título de honorários contábeis, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) 
meses, tem valor determinado em R$ 54.000 (cinquenta e quatro mil reais)., para Serviços de 
Contabilidade pública com serviços técnicos contábeis especializados para Câmara municipal 
de Pedra Branca – PB

Pedra Branca-PB, 09 de janeiro de 2023
Marcos Nazário da Silva
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 0003/2023. 
CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CNPJ nº 

21.854.537/0001-99
OBJETO: Serviços de Contabilidade pública com serviços técnicos contábeis especializados 

para Câmara municipal de Pedra Branca – PB.
VALOR MENSAL R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 54.000 (cinquenta e quatro mil reais).

Pedra Branca-PB, 09 de janeiro de 2023
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00001/2023
Objeto: a contratação de empresa especializada para serviços de locação de equipamentos e 

softwares, incluindo manutenção preventiva e corretiva, junto com laudos médicos para tomografia 
e raio x para o Centro de Imagem do Municio de Piancó- PB

Vencedoras: CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME – CNPJ: 
33.803.242/0001-72, com o valor global R$ 170.484,00 (cento e setenta mil, quatrocentos e oitenta 
e quatro reais).     

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 27 de Janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 30.911.924/0001-00  
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios parar atender as necessidades de diversas Secretarias 

do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2023.
Valor global: 26.156,14(vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).

Piancó-PB, 26 de Janeiro de 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2023
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 003/2023, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA EM CURSOS 
DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO 
DE PUXINANÃ/PB. Data de abertura: 09/02/2023 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB 
no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 27 de janeiro de 2023.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 08 de fevereiro de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS E GRADES METÁLICAS E DE ALUMINIO 
E ESQUADRIAS COM VIDRO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 27 de janeiro de 2023
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 08 de 
fevereiro de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 27 de janeiro de 2023
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - 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 PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM 
DIVERSAS COMUNIDADES, EM QUEIMADAS/PB. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 27 de janeiro de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Higiene pessoal diversos, destinados a secretaria municipal de saúde do 
município de Riachão do Bacamarte; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: WELLSON DE LIMA ROCHA - R$ 205.718,10.

Riachão do Bacamarte - PB, 27 de Janeiro de 2023
VALDINERI BARBOSA DE LIMA

Secretaria de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE

ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00002/2023

Aos 27 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 00002/2023 que objetiva o registro de preços para: Fornecimento de Materiais 
de Limpeza e Higiene pessoal diversos, destinados a secretaria municipal de saúde do município 
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: WELLSON DE LIMA ROCHA
CNPJ: 43.743.674/0001-99
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 AO 63
TOTAL 205.718,10

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00002/2023 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- WELLSON DE LIMA ROCHA.
43.743.674/0001-99
Valor: R$ 205.718,10
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, 27 de Janeiro de 2023

VALDINERI BARBOSA DE LIMA
Secretaria de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene pessoal diversos, destinados a 
secretaria municipal de saúde do município de Riachão do Bacamarte. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachão do 
Bacamarte: 20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   FMS   10 301 2002 2013   MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES 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 27/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte 
e: CT Nº 00012/2023 - 27.01.23 - WELLSON DE LIMA ROCHA - R$ 205.718,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conheci-

mento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023, que tem como objeto: 
Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados, maquinário e implementos agrícolas a 
serviço do Município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais 
das contratações: A JULIANNY LIMA DA SILVA - CNPJ: 13.258.973/0001-77, itens: 09, 13, 20, 23, 
24, 29,32, 38, 41, 47, 51, 66 – Valor: R$ 370.000,00; CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA 
- CNPJ: 17.271.455/0001-44, itens: 60, 61 – Valor: R$ 110.000,00, GIPAGEL AUTO PECAS LTDA – 
EPP - CNPJ: 35.588.102/0001-54, itens: 06, 16, 28, 34, 40, 45, 49, 53, 54, 57 – Valor: R$ 375.000,00, 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
04.906.156/0001-97, itens: 08, 15, 25, 30, 31, 35, 36, 42, 48, 52, 55, 59 – Valor: R$ 380.000,00, O 
CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.044.971/0001-69, itens: 05, 10, 18, 22, 
26, 33, 37, 39, 46, 50, 56, 65 – Valor: R$ 400.000,00, SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS 
LTDA – EPP - CNPJ: 02.620.622/0001-48, itens: 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77 – Valor 313.000,00, TOP PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70, itens: 01, 02, 03, 04, 07, 
12, 27, 43, 44 – Valor: R$ 168.000,00, SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS 
LTDA - CNPJ: 14.118.455/0001-10, itens: 11, 14, 17, 19, 21 – Valor: R$ 110.000,00. A Empresa SEMEA 
COMERCIO foi habilitada com restrição, visto que apresentou Certidão de FGTS vencida (item 8.2.2, 
letra f do edital), sendo que a licitante se enquadra nos termos da Lei 123/06. Ficando concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de certidão válida, iniciando o prazo em 27/01/2023.

Santa Luzia - PB, 26 de Janeiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conheci-

mento dos interessados, o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022, que tem como objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol e diesel) e 
aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias Municipais e 
Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município até 31 de dezembro 
de 2023, conforme edital e seus anexos. A licitação foi considerada FRACASSADA, em razão do 
primeiro colocado ter sido inabilitado e o segundo colocado ter solicitado desistência no processo.

Santa Luzia - PB, 27 de Janeiro de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 924203/2021/
MDR/CAIXA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a 
empresa TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 21.933.413/0001-07, com sede na Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, Centro, São 
Mamede/PB - CEP n° 58.625-000. 

Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse n° 924203/2021 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.050 - Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos

15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralele-
pípedo). Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 
- Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.755.394,17 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Vigência do Contrato: 300 (trezentos) dias, (24/01/2023 a 20/11/2023).

Santa Luzia-PB, 24 de Janeiro de 2023.
FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NóBREGA

Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o adiamento da sessão para abertura da proposta, da licitante SETE CONSTRUÇÕES 
LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27, que ocorreria no dia 30 de janeiro de 2023, às 09:30. Comunica 
também que breve estará divulgando nova data.

Santa Rita - PB, 27 de janeiro de 2023.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
A Pregoeira do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico 

nº 00001/2023 para Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência 
farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Bonfim - PB. Licitante 
declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE 
ANDRADE, CNPJ Nº 09.200.727/0001-97, VALOR: R$ 367.200,00; - DANIEL NOBRE DA SILVA, 
CNPJ Nº 44.035.819/0001-60, VALOR: R$ 41.500,00. 

VALOR GLOBAL: R$ 408.700,00
São José do Bonfim - PB, 27 de Janeiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência far-

macêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Bonfim - PB. O PREGOEIRO 
OFICIAL, no uso das atribuições 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 00001/2023, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a - ANDRE 
RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE, CNPJ Nº 09.200.727/0001-97, VALOR: R$ 367.200,00; - 
DANIEL NOBRE DA SILVA, CNPJ Nº 44.035.819/0001-60, VALOR: R$ 41.500,00. 

VALOR GLOBAL: R$ 408.700,00
São José do Bonfim - PB, 27 de Janeiro de 2023

Joseildo Alves Monteiro 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

 O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Con-
tratação 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; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:- CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCA-
DO 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, 27 de Janeiro de 2023

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modali-

dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expediente para as 
diversas secretarias do município de São José de Espinharas/PB, e Fundos Municipais de Saúde 
e Assistência Social do município. Data e horário do início da disputa: 09:00 hs do dia 10/02/2023. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 27 de Janeiro de 2023.
José Matheus Paulo Morais

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município 
de São José de Espinharas/PB, conforme CONVÊNIO/MAPA Nº 915208/2021 e Plano de Trabalho. 
Data e horário do início da disputa: 09:00 hs do dia 13/02/2023. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, atra-
vés do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 27 de Janeiro de 2023.
José Matheus Paulo Morais

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
A Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas - PB, 
às 10:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de Ruas no Município de São 
José de Espinharas/PB, através do Contrato de Repasse nº 928793/2022/MDR/CAIXA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 27 de Janeiro de 2023.
MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO LÔBO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº0023/2023
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

Recapeamento Asfáltico no Centro do Município de são Jose da Lagoa Tapada-PB, conforme termo 
de referência Anexo I do edital e contrato de repasse nº. 1076069-21/2021

Reunião as 09hs:00min do dia 27 de fevereiro de 2023 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de, 07:30 as 11:30 hs, site 
do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 23 de janeiro de 2023
FRANCISCO BARBOSA ALECRIM

Presidente da CPL/PMSJLT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para execução de serviços de fabricação em madeira, de móveis, 
portas, janelas e peças, incluindo o acabamento; bem como a realização de consertos de móveis e 
esquadrias, em madeira, às 13:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022, na sala da CPL, sediada 
na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06 e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Os interessados 
poderão retirar o edital e seus anexos na sala da CPL, das 07h00min às 13h00min, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 27 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
objetivando a aquisição de peças de enxoval para distribuição às gestantes de famílias carentes, 
em vulnerabilidade social, atendendo desta forma as demandas da Secretaria Municipal de Ação 
Social do município de São José de Piranhas – PB, às 14:30 horas do dia 08 de Fevereiro de 2023, 
na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 27 de Janeiro de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 00001/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar que fará realizar às 09h00min 
do dia 14 de fevereiro de 2023, sessão pública na Modalidade Chamada Pública com objeto: Con-
tratação de terceiros para execução de serviços de exames laboratoriais, de acordo com a tabela 
SUS, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de São José de Piranhas-PB. 
Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na Sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas ou pelos meios virtuais disponíveis: E-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, 27 de janeiro de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada Para Pavimentação de diversos Tre-

chos da zona urbana do Município De São Sebastião De Lagoa De Roça (área central) conforme 
termo de referência e especificações anexo. CONTRATO DE REPASSE Nº.1080434–21, SICONV 
922547 – Ministério do Desenvolvimento Regional. 

LICITANTES HABILITADOS: ANTONIO GOMES LTDA; CONSTRUTORA JEW LTDA; 
DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: AJCL CONSTRUCO-

ES EIRELI; ITEM 8.2.5.3; 6.8.1 / AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - ITEM 8.2.12-A 
; 8.2.12 / B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; ITEM 8.2.3.1 / CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI; ITEM 8.3.1  / CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA; ITEM 
8.2.3.1 / CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; ITEM 8.2.3.1 / CONSTRUTORA APODI 
EIRELI; ITEM 8.2.3.1 / DELGADO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; I TEM 8.3.1 – 8.2.12 / 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ITEM 8.2.3.1 / FRANCISCO 
NARLON ALVES GUERREIRO (ILUCON); ITEM 8.2.12 – D ; 8.2.16 / HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; ITEM 8.2.15. ; 8.2.19 / MONTEIRO ENGENHARIA 
LTDA; ITEM 8.2.3.1 ;  8.2.6 ;  8.2.10;  8.2.12 / MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA LTDA; ITEM 8.2.3.1 / NOBREGA & NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA; 
ITEM 8.2.1 – 8.2.3.1 - 8.2.5 - 8.2.5.2 – 8.3.1 – 8.3.2/ POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 
CONSERVACAO EIRELI; ITEM 8.2.3.1/ PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCOES EIRELI; 
ITEM 8.2.12 -E 6.8.1 / R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. ITEM 8.2.3.1 - Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. COMUNICA-SE QUE, EM NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS, A SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 
SERÁ REALIZADA NO DIA 10/02/2023, ÀS 09:00 HORAS, NO MESMO LOCAL DA PRIMEIRA 
REUNIÃO. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Janeiro de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de cestas básicas para 
famílias em situação de vulnerabilidade social. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de 
Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 27 de Janeiro de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de leite ( vaca ) In Natura para 
as crianças em situação de vulnerabilidade social, deste município. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 27 de Janeiro de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2023-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 09 de fevereiro de 2023 as 14:00, 
tendo como objetivo: aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, por maior desconto percentual sobre 
tabela ABC-FARMA, para atender às necessidades das unidades de saúde do município de Sobrado/
PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Sobrado. Para 
maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 26 de janeiro de 2023.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLâNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2023, para o dia 10 

de Fevereiro de 2023 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 26 de Janeiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 17/2023
A pregoeira, torna público, procedimento Pregão eletrônico, menor preço por item. Objeto con-

siste em Contratação de empresa para aquisição de óleo e lubrificantes, de forma parcelada, para 
atender todos os veiculos e máquinas oriundos da frota municipal, a serem adquiridos conforme a 
necessidade desta prefeitura. Abertura das propostas: 09/02/2023 às 09h, (através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital ainda disponível: www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 27 de janeiro de 2023.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES SOBRE 
IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTODONTIA DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 09 de 
Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 09 de Fevereiro de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2023. Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 09 de Fevereiro de 2023. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TA-

CIMA – PB. LICITANTES RECORRENTES: CONSTRUTORA MMV LTDA; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; RENAN RODRIGUES SILVA LTDA. Comunica-se aos demais interessados 
que, procedam à eventual impugnação dos recursos interpostos, também no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, conforme manda o § 3º do art. 109. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: 
prefeituradetacimapb@gmail.com.

Tacima - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo 
e-mail indicado.

Tacima - PB, 26 de Janeiro de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 289/2022
PROCESSO Nº 38.000.000263.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DO TIPO LANCHES, COM ENTREGA, 
PARA O EFETIVO CONVOCADO PARA OPERAÇÕES POLICIAIS, destinado à POLICIA CIVIL DO 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/02/2023 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00006-3
João Pessoa, 27 de Janeiro de 2023.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
PROCESSO Nº 19.000.017963.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVAN-
DERIA, COM COMODATO, destinado a HOSPITAIS DA 2ª MACROREGIÃO: HRP, HMSF, HRQ, 
HETCG, HCCG E HGT conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/02/2023 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00088-2
João Pessoa, 27 de janeiro de 2023.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

TOMADA DE PREÇOS  Nº 14/2022
 Registro CGE Nº 22-02426-9

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 (Obras de Conservação 
Rotineira( Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba 
sob jurisdição da Residência Rodoviárias de Sapé), o resultado do julgamento dos recursos 
impetrados na fase de habilitação, pelas Empresas: : ZACCARA Engenharia Eireli,   através do 
processo DER-PRC-2023/00014 e CLN LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI através do processo 
DER-PRC-2023/00021, foram denegados pela Comissão Permanente de Licitação e as decisões 
mantidas pelo Sr. Diretor Superintendente.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EIRELI, ZACCARA ENGENHARIA – EIRELI e AAN 
ENGENHARIA LTDA e  inabilitadas as empresas: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 
por não cumprir o exigido no edital o item: 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou 
Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira 
na Área de Terraplenagem e Drenagem); ARRIMO ENGENHARIA - EIRELI por não cumprir 
o exigido no edital no item10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terra-
plenagem e Drenagem) e  “c” ( não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro 
Civil ou outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) 
de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT); ENGECAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA por não 
cumprir o exigido no edital no itens: 10.3.subitem 10.3.1. “b” (não comprovou a regularidade 
com fazenda municipal, certidão apresentada está com a data vencida) e 10.5.subitem 
10.5.1- “b” por apresentar atestado para comprovação do item   (Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional para: Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e 
Drenagem, sem a Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra) conforme é obrigação 
para que tenha validade) e BARTOLOMEU A DE SOUSA  por não cumprir o exigido no 
edital no item 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e 
Drenagem) e  “c” ( não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro Civil ou 
outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT)  e marca a data de  31/01/2023  às 10:00 horas, para abertura 
das Propostas de Preços das empresas habilitadas.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS  Nº 15/2022
 Registro CGE Nº 22-02418-6

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 (Obras de Conservação 
Rotineira( Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba 
sob jurisdição da Residência Rodoviárias de Solânea), o resultado do julgamento dos recursos 
impetrados na fase de habilitação, pelas Empresas: : ZACCARA Engenharia Eireli, através do 
processo DER-PRC-2023/00015 e CLN LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI através do processo 
DER-PRC-2023/00022, foram denegados pela Comissão Permanente de Licitação e as decisões 
mantidas pelo Sr. Diretor Superintendente.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EIRELI, ZACCARA ENGENHARIA – EIRELI e 
AAN ENGENHARIA LTDA e inabilitada as empresas: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EI-
RELI por não cumprir o item 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) 
de capacidade técnico-operacional para: Serviços de Conservação Rotineira na Área de 
Terraplenagem e Drenagem); ARRIMO ENGENHARIA - EIRELI por não cumprir o exigido no 
edital no item: 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional para: Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e 
Drenagem) e “c” (não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro Civil ou 
outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT); ENGECAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA por não 
cumprir o exigido no edital no itens: 10.3.subitem 10.3.1. “b” (não comprovou a regularida-
de com fazenda municipal, certidão apresentada está com a data vencida e 10.5.subitem 
10.5.1- “b” por apresentar atestado para comprovação do item (Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional para: Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e 
Drenagem, sem a Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra) conforme é obriga-
ção para que tenha validade) e BARTOLOMEU A DE SOUSA por não cumprir o exigido no 
edital no item 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e 
Drenagem) e “c” (não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro Civil ou 
outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT) e marca a data de  31/01/2023  às 11:00 horas, para abertura 
das Propostas de Preços das empresas habilitadas.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de janeiro de 2023 Publicidades

TOMADA DE PREÇOS  Nº 16/2022
 Registro CGE Nº 22-02389-1

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022 (Obras de Conservação 
Rotineira( Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba 
sob jurisdição da Residência Rodoviárias de Sumé), o resultado do julgamento dos recursos 
impetrados na fase de habilitação, pelas Empresas: ZACCARA Engenharia Eireli,   através do 
processo DER-PRC-2023/00013 e CLN LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI através do processo 
DER-PRC-2023/00023, foram denegados pela Comissão Permanente de Licitação e as decisões 
mantidas pelo Sr. Diretor Superintendente.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
ZACCARA ENGENHARIA – EIRELI e AAN ENGENHARIA LTDA e  inabilitada as empresas: 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI por não cumprir o exigido no edital o item: 10.5.subi-
tem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para : 
Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terraplenagem e Drenagem); ARRIMO ENGE-
NHARIA - EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” 
(não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para : Serviços de Conservação 
Rotineira na Área de Terraplenagem e Drenagem) e  “c” (não comprovou possuir em seu quadro 
permanente Engenheiro Civil ou outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade 
competente detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Con-
servação Rotineira na Área de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das 
respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT); BARTOLOMEU A DE SOUSA  por não 
cumprir o exigido no edital no item 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) 
de capacidade técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terra-
plenagem e Drenagem) e  “c” ( não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro 
Civil ou outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) 
de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT) e ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI por não 
cumprir o exigido no edital no item 10.5.subitem 10.5.1. “b” letra “a” (não apresentou Atestado(s) 
de capacidade técnico-operacional para : Serviços de Conservação Rotineira na Área de Terra-
plenagem e Drenagem) e  “c” ( não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro 
Civil ou outros Profissionais devidamente reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) 
de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, para Serviços de Conservação Rotineira na Área 
de Terraplenagem e Drenagem, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de 
Acervo(s) Técnico(s) (CAT) e marca a data de  01/02/2023  às 10:00 horas, para abertura das 
Propostas de Preços das empresas habilitadas.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2023/CINEP
Alienação de imóveis localizados no Distrito Industrial do Turismo - DITur, 

no município de João Pessoa, Estado da Paraíba.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, pessoa jurídica de direito 

privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n°. 
09.123.027/0001-46, em conformidade com as Leis Federais n°. 13.303/2016 e n°. 6.404/1976, 
a Lei Estadual n°. 10.781/2016, ao Decreto Estadual n°. 37.192/2016, ao Estatuto Social e 
ao Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, ambos desta sociedade de economia 
mista, bem assim com a Resolução de Diretoria CINEP n°. 010/2019 e as demais normas 
de direito privado e legislação aplicável, torna público o Edital de Chamamento Público n°. 
001/2023/CINEP, tendo como objeto a alienação, no âmbito do Programa de Incentivo Loca-
cional, de 04 (quatro) lotes de imóveis integrantes da área denominada Distrito Industrial do 
Turismo - DITur, localizado no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, destinados à 
implantação de empreendimentos voltados à hospedagem, animação, comércio e serviços.
As propostas deverão ser enviadas para análise através do site institucional da COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP (www.cinep.pb.gov.br), onde encontra-se 
disponível, na íntegra, o edital.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2023.
Rômulo Soares Polari Filho

Diretor Presidente

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 ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 031/2022

REGISTRO Nº 22-01647-2
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 289/2022, torna público e 

comunica aos interessados que, conforme prevê o art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, a nova data de 
Entrega das Propostas para o referido certame será 28 de fevereiro de 2023, às 09h00min, em 
razão das alterações nos seguintes subitens: 2.1, 10.4.1, alínea “b” e 27.2. O Edital retificado 
encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://suplan.pb.gov.br/editais e à disposição dos 
interessados nesta CPL.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA/
PB – RUA: DA REPÚBLICA, 830 – CENTRO – JOÃO PESSOA/PB – CNPJ: 09.141.698/0001-
30 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Pelo presente ficam 
convocados os membros do Conselho de Representantes da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado da Paraíba/PB, que se encontra em pleno gozo dos seus direitos sociais, 
conforme prever o Art. 92° do estatuto desta entidade para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária no Auditório da Federação com endereço acima citado a ser realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2023 às 9h00min em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos representantes, 
e não havendo quórum a mesma será realizada às 10h00min em segunda convocação, com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos federados e em terceira e última convocação com 
uma hora após com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Prestação de Contas, Relatório Administrativo, 
acompanhado do parecer Conselho Fiscal do Exercício 2021; c) Assuntos Diversos. João Pessoa/
PB, 27 de janeiro de 2023. Thiago de Araújo Costa – PRESIDENTE.  II – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA. Pelo presente ficam convocados os membros do Conselho de Representantes da 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Paraíba/PB, que se encontra em 
pleno gozo dos seus direitos sociais, conforme prever o Art. 92° dos estatutos desta entidade 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no Auditório da Federação com endereço acima 
citado a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2023, às 11h00min ou às 12h00min em segunda 
convocação, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos federados, e em 3ª (terceira) e 
última convocação, com 01 (uma) hora após com qualquer número de presentes para tratar da 
seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Previsão Orçamentária para o 
Exercício de 2023 e c) Assuntos Diversos.

João Pessoa-PB, 27 de janeiro de 2023.
Thiago de Araújo Costa

PRESIDENTE.

PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
NIRE (JUCEP) 25.300.012.340

CNPJ/ME nº 40.120.343/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de dezembro de 2022, em segunda convo-
cação, às 9:30h, na sede social da Proxxima Telecomunicações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), 
na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, na Avenida Prefeito Severino Cabral, nº 345, 
Salas 301 a 310, CEP 58407-475, permitida a participação por meio da plataforma virtual Teams 
Meeting. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação em jornais, nos termos dos 
documentos de governança da Companhia. Presentes acionistas que representam 84,92% (oitenta 
e quatro vírgula noventa e dois por cento) da participação acionária da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cleber Barros de Medeiros e secretariados 
pela Sra. Ingrid Andrade Ramos. 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos da Companhia (“Debêntures” ou “Emissão”, respectivamente); (b) a constituição, 
no contexto da Emissão, (1) de alienação fiduciária de determinados ativos de titularidade da Com-
panhia relacionados à transmissão e pontos de acesso (infraestrutura), e (2) de cessão fiduciária 
de recebíveis de titularidade da Companhia decorrentes da prestação de serviços da Emissora a 
seus clientes.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade dos acionistas presentes 
à assembleia, sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1 Aprovar, a Emissão, com as seguintes e principais características, as quais serão 
detalhadas e regulamentadas na escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): 

(i) Quantidade, valor nominal unitário e valor total da Emissão: serão emitidas até 70.000 
(setenta mil) Debêntures, sendo que a quantidade de Debêntures será determinada por meio de 
procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelo coordenador líder da Oferta Restrita (“Coorde-
nador Líder” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), e observada uma determinada 
quantidade mínima de Debêntures que vier a ser estipulada na Escritura de Emissão (“Quantidade 
Mínima”). As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, 
conforme definida na Escritura de Emissão (“Valor Nominal Unitário” e “Data de Emissão”, respecti-
vamente), perfazendo o montante total de até R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) na Data 
de Emissão, observada a Quantidade Mínima. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será 
atualizado monetariamente; 

(ii) Séries: a Emissão será realizada em série única;
(iii) Distribuição Parcial: poderá ser admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita, 

observado, se for o caso, a Quantidade Mínima da Emissão, nos termos do artigo 5º-A da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476”), e dos artigos 30 e 31 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada. Eventual saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita, 
se houver, será cancelado pela Emissora por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem 
a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Emissora ou Assembleia Geral de 
Debenturistas para tanto. 

(iv) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a 
forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos 
os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Es-
criturador (conforme definido na Escritura de Emissão). Adicionalmente, será reconhecido como 

comprovante de titularidade o extrato expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 
(“B3”) em nome dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3.

(v) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em 
ações de emissão da Emissora; 

(vi) Prazo e data de vencimento: para todos os fins e efeitos legais, o prazo de vencimento das 
Debêntures é de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas 
as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado da totalidade das Debêntures; 

(vii) Distribuição e Colocação: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com 
esforços restritos de colocação, a ser realizada pelo Coordenador Líder, nos termos da Instrução 
CVM 476, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de colocação 
das Debêntures, conforme vier a ser determinado no contrato de distribuição, podendo ser misto, 
ou seja, prestação da garantia firme, pelo Coordenador Líder, para uma parte do valor da emissão, 
e melhores esforços de distribuição para o restante; 

(viii) Preço de subscrição e forma de integralização: As Debêntures serão subscritas e 
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de 
distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo 
com as normas de liquidação aplicáveis à B3, (i) pelo seu Valor Nominal Unitário na primeira data 
de integralização (“Data de Integralização”); ou (ii) pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Início de Rentabilidade até a data da 
sua efetiva subscrição e integralização, caso sejam subscritas e integralizadas após a primeira Data 
de Integralização (“Preço de Subscrição”). 

(ix) Garantias da Emissão: Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de 
todas as obrigações (i) relativas ao pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, da Remuneração, dos Encargos Moratórios e dos demais encargos, relativos às 
Debêntures e às Garantias, se e quando devidos, seja na data de pagamento ou em decor-
rência de resgate antecipado das Debêntures, ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, conforme vier a ser previsto na Escritura de Emissão e nos 
Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão); (ii) relativas a quaisquer 
outras obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão 
e dos Contratos de Garantia, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, 
encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas ao agente 
de liquidação, ao escriturador, à B3, ao Agente Fiduciário e demais prestadores de serviço 
envolvidos na Emissão e nas Garantias; e (iii) de ressarcimento de toda e qualquer importância 
que o agente fiduciário e/ou os Debenturistas, conforme o caso, venham a desembolsar no 
âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, manutenção e/ou realização das Garantias, 
bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre 
a eventual excussão das Garantias, nos termos dos Contratos de Garantia e da Escritura de 
Emissão  (“Obrigações Garantidas”), serão constituídas as seguintes garantias: (a) cessão 
fiduciária por meio da qual a Emissora, de forma irrevogável e irretratável, se compromete 
a ceder fiduciariamente em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, a 
partir da Data de Emissão e até o pagamento integral das Obrigações Garantidas (i) todos 
e quaisquer direitos e créditos de titularidade da Emissora (inclusive direitos emergentes ou 
indenizatórios, conforme aplicável), atuais e futuros, bem como seus acréscimos a título de 
multa, juros e demais encargos a eles impostos, decorrentes da prestação de serviços pela 
Emissora a seus clientes em valor equivalente a, no mínimo, 28% (vinte e oito por cento) do 
saldo devedor (“Recebíveis”); (ii) todo e qualquer recurso oriundo dos Recebíveis depositados 
ou que venham a ser depositados e mantidos em conta corrente de titularidade da Emissora 
(“Conta Vinculada”), bem como todos os direitos e prerrogativas da Emissora relativos à 
titularidade da Conta Vinculada; (iii) as aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos 
em tempos com recursos depositados na Conta Vinculada (“Cessão Fiduciária”); e (b) alie-
nação fiduciária, por meio da qual a Emissora, de forma irrevogável e irretratável, alienará 
fiduciariamente a propriedade fiduciária de ativos relacionados à transmissão e pontos de 
acesso, observado o valor mínimo equivalente à 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor 
da Emissão, em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, nos termos do 
artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, e artigo 66-B da Lei nº 4.728, os quais continuarão 
sendo utilizados regularmente nas operações da Emissora (“Alienação Fiduciária” e, em 
conjunto com a Cessão Fiduciária, as “Garantias”);

(x) Amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos 
em decorrência de eventual vencimento antecipado, resgate antecipado facultativo total, amortização 
extraordinária parcial, resgate antecipado das Debêntures decorrente de oferta de resgate antecipado 
ou aquisição facultativa, nos termos da Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado em parcelas mensais consecutivas, a partir do 18º (décimo oitavo) 
mês contado da Data de Emissão (inclusive), de acordo com as datas e percentuais previstos na 
Escritura de Emissão; 

(xi) Destinação dos recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão 
serão integral, única e exclusivamente destinados ao investimento e à aquisição de novas operações, 
para expansão do ativo da Emissora; 

(xii) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor No-
minal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no infor-
mativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida 
de spread (sobretaxa) de 5,00% (cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias Úteis. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures), desde a Data de Início da Renta-
bilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme definida na Escritura de Emissão) 
imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, data de 
pagamento decorrente de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de 
Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão) ou na data de um eventual Resgate 
Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido), o que ocorrer primeiro, de acordo com 
a fórmula que vier a ser prevista na Escritura de Emissão;

(xiii) Vencimento antecipado: As obrigações da Emissora que constarão da Escritura de 
Emissão a ser celebrada pela Emissora poderão ser declaradas antecipadamente vencidas nas 
hipóteses formalmente indicadas na Escritura de Emissão;

(xiv) Repactuação: Não haverá repactuação programada das Debêntures; 
(xv) Resgate antecipado facultativo: Sujeito ao atendimento das condições que vierem a 

ser previstas na Escritura de Emissão, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 
12º (décimo segundo) mês, contado da Data de Emissão, promover o resgate antecipado facul-
tativo total das Debêntures (sendo vedado o resgate parcial), com o consequente cancelamento 
das Debêntures objeto do resgate (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate 
Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário 
das Debêntures (ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso) a serem 
resgatadas, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da 
Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso 
(inclusive), até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total (exclusive), incidente sobre 
o Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) (ii) de eventuais 
Encargos Moratórios vencidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total (se 
houver) e (iii) de prêmio a ser definido na Escritura de Emissão, calculado pro rata temporis, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer 
entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento das Debêntures 
e calculado conforme fórmula que vier a ser descrita na Escritura de Emissão (“Valor do Resgate 
Antecipado Facultativo”);

(xvi) Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada a todos os Debentu-
ristas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate 
das Debêntures por eles detidas, observados os procedimentos descritos na Escritura de Emissão 
(“Oferta de Resgate Antecipado”);

(xvii) Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, 
a partir do 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, realizar a Amortização 
Extraordinária Parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Parcial”). Por 
ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Emissora será equivalente 
à parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso) a serem amortizadas, acrescido (i) da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remu-
neração imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a data da efetiva Amortização 
Extraordinária Parcial (exclusive), incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, (ii) de eventuais Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da 
Amortização Extraordinária Parcial (se houver) e (iii) de prêmio a ser definido na Escritura 
de Emissão, calculado pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização 
Extraordinária Parcial e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado conforme fórmula 
que vier a ser descrita na Escritura de Emissão;

(xviii) Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão, a qualquer momento, a partir da Data 
de Emissão, ser adquiridas pela Emissora, no mercado secundário, condicionado ao aceite do 
respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3°, da Lei das 
Sociedades por Ações e na Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 
77”): (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, devendo o fato constar do relatório da administração e das demons-
trações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, sendo que a Emissora deverá, previamente 
à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário e a todos os Debenturistas, nos termos 
previstos na Escritura de Emissão, observado o disposto nos artigos 19 e seguintes da Resolução 
CVM 77. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão (1) ser canceladas observado o disposto 
na regulamentação aplicável; (2) permanecer em tesouraria; ou (3) ser novamente colocadas no 
mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos 
desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável 
às demais Debêntures;

(xix) Demais condições: todas os demais termos, condições, procedimentos e regras especí-
ficas relacionadas à Emissão serão tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão, incluindo no 
que diz respeito ao prêmio de pré-pagamento das Debêntures, se houver, e qualquer outro acordo 
financeiro que venha a ser definido na Escritura de Emissão. 

5.2 Aprovar a outorga e a constituição, pela Emissora, das Garantias (Alienação Fiduciária 
e Cessão Fiduciária) no âmbito da Emissão, nos termos, condições, prazos e procedimentos que 
vierem a ser definidos nos respectivos instrumentos contratuais. 

Ato contínuo, em decorrência das deliberações ora tomadas nos itens 5.1 e 5.2, e de forma a 
viabilizar a plena consumação de tais deliberações, os acionistas presentes resolvem consignar em 
ata a autorização aos representantes da Companhia para: (a) negociar todos os termos e condições 
que venham a ser aplicáveis à Emissão, inclusive no que se refere à contratação dos sistemas de 
distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e, dentre outros, 
dos seguintes prestadores de serviços, podendo fixar-lhes os honorários: (i) instituição financeira 
autorizada a operar no mercado de capitais para estruturar e coordenar a Oferta Restrita; (ii) ban-
co liquidante; (iii) agente escriturador; (iv) instituição depositária; (v) agente fiduciário; (vi) banco 
custodiante; e (vii) assessores legais; e (b) praticar todos os atos e assinar todos os documentos 
relativos à Emissão e à Oferta Restrita.

Além disso, os acionistas presentes autorizam a Diretoria da Companhia a firmar, sem se limitar, 
(i) os Contratos relativos às Garantias, bem como todos e quaisquer outros documentos relativos 
a tais instrumentos, inclusive seus eventuais aditamentos futuros; (ii) a Escritura de Emissão, bem 
como todo e qualquer documento relativo a tal instrumento, inclusive seus eventuais aditamentos 
futuros; (iii) o contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e o coordenador líder; 
(iv) o Contrato de custódia de recursos financeiros, se houver, relacionado ao contrato de Cessão 
Fiduciária; (v) todos e quaisquer documentos relativos a tais instrumentos, inclusive seus eventuais 
aditamentos futuros; e (vi) quaisquer outros documentos que se fizerem necessários à efetivação 
das deliberações tomadas acima.

Por fim, os acionistas presentes ratificam todos os atos já praticados pelos conselheiros, dire-
tores ou por quaisquer dos legítimos representantes da Companhia relacionados ao cumprimento 
dos itens anteriores.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
Presidente: Sr. Cleber Barros de Medeiros; Secretária: Sra. Ingrid Andrade Ramos; Acionistas 
Presentes: [--].Confere com a original lavrada em livro próprio.

Campina Grande, 28 de dezembro de 2022

 Cleber Barros de Medeiros Ingrid Andrade de Ramos
             Presidente  Secretário
      CPF: 043.753.094-90   CPF: 154.571.387-12

AEROCLUBE DE CAMPINA GRANDE
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Convocamos todos os sócios em dia com seus compromissos sociais para uma assembleia 
geral a realizar-se no hangar do Aeroclube, situado a rua Belarmino Barbosa, 600, no distrito de 
São José da Mata, no dia 04 de fevereiro do corrente ano, às 15 horas, para, seguindo o título V 
dos seus estatutos proceder a eleição da nova diretoria.

As chapas poderão ser inscritas até às 17 horas do dia 01/02/23, através de requerimento ao 
atual Presidente pelo e-mail aeroclubecpv@gmail.com.

Campina Grande, 28 de janeiro de 2023.
A Diretoria

Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

RESULTADO DO SORTEIO 
FORMAÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA

Às 10 horas e 30 minutos do dia 26 de janeiro de 2023 foi realizada na sala de reunião, anexa 
à CPL, na presença dos membros da Comissão de Licitação desta Casa Legislativa, Flávio Lima 
Carneiro, Germana Lins Lopes, Rafael Damasceno, Michele Gama, além do Presidente e Diretora 
da Câmara Municipal de João Pessoa Valdir José Dowsley, Maria Aparecida de Albuquerque e 
Carlos Santos, o sorteio dos membros na Subcomissão Técnica relativo ao Edital de Chamamento 
Público nº 01/2022, referente à Concorrência n 01/2023. De modo que, a Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de João Pessoa/PB comunica o resultado do sorteio relativo 
ao Edital de Chamamento Público nº 01/2022, da Concorrência n 01/2023. Considerando que a 
Subcomissão Técnica deverá ser constituída por 02 (dois) profissionais que não possua vínculo 
com a Câmara e 01 (um) com vínculo, tornam-se parte dela os dois primeiros sorteados aleatoria-
mente que não possuem vínculo com a Câmara Municipal de João Pessoa e o primeiro sorteado 
que possui vínculo. Ficando assim constituído: PROFISSIONAIS QUE NÃO POSSUEM VÍNCULO 
COM A CÂMARA: 1º sorteado: Lívia Karol Pereira de Araújo Oliveira – Comunicação Social; 2º 

sorteado: Larissa Claro de Lira - Comunicação Social; 3º sorteado: Eraldo César Gadêlha Filho 
- Comunicação Social; 4º sorteado: Petrônio de Oliveira Torres - Comunicação Social; PROFIS-
SIONAIS QUE POSSUEM VÍNCULO COM A CÂMARA: 1º sorteado: Rafaela Barros Bezerra de 
Lima – Publicitária; 2º sorteado: Érika Bruna Agripino Ramos Texeira – Comunicação Social; 
3º sorteado: Haryson Alves de Souza – Comunicação Social; 4º sorteado: Mafalda Moura dos 
Santos – Comunicação Social, ficando fora do sorteio Clarisse de Souto Ramos Oliveira – Comu-
nicação Social. Esclareceu o presidente da CPL que os demais profissionais inscritos, mas que 
não entraram na composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes, observada 
a ordem de sorteio, no caso de afastamento justificado de algum titular. Nos termo de §1º do 
artigo 11 da Lei Federal nº 12.232/2010, os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão 
participar das sessões de recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e 
de preços, apresentadas no âmbito da Concorrência nº 01/2023.

Flávio Lima Carneiro
Presidente da CPL

Avlis Mão De Obra Especializada Ltda sob n° CNPJ 20.228.395/0001-06 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença simplificada 
para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, Situado à Rua Isaias da Silva Oliveira n° 
22 - sala 06 – Camalau, Cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, Cep 58.103-194.
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