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Taxa média de desemprego em 
2022 é a menor desde 2019 na PB

ibge aponta

Total de pessoas ocupadas teve alta de 9,5%, passando de 1,35 milhão para 1,48 milhão em um ano.  Página 17

Concluintes são dos programas de residência, que serão ampliados pela ESP-PB para Campina Grande, Patos e Cajazeiras.  Página 4

Governo estadual forma 72 profissionais de saúde

Primeira-dama 
receberá medalha 
da Assembleia 
Legislativa

Gasolina sobe 
R$ 0,34, e etanol, 
R$ 0,02, decide 
Governo Federal

Honraria a Ana Maria 
Lins é pelo incentivo ao 
empreendedorismo e ar-
tesanato na Paraíba.
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Reoneração será parcial. 
Após quatro meses, alíquo-
tas do PIS e Cofins podem 
voltar aos níveis de 2022.
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Prefeitura vai 
abrir licitação 
para hospital 
veterinário

Maioria dos 
brasileiros 
aprova início do 
governo Lula

Anúncio foi feito on-
tem, durante assinatura do 
contrato de lançamento da 
Clínica Pet Municipal. 
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Pesquisa Ipespe/Fe-
braban aponta aprovação 
de 51%, e 40% avaliam 
gestão como boa ou ótima.
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TCE impõe débito 
de R$ 1,3 milhão 
à ex-secretária 
Livânia Farias

Segunda Câmara en-
tendeu que houve irregu-
laridade em contratação 
de empresa sem licitação. 
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Prefeito de Pedras de Fogo morre, 
aos 59 anos, vítima de câncer

n “A couraça que Biu Ramos 
cerziu em si mesmo escondia 
um pouco o que ele sempre foi: 
um homem bem-humorado e 
sentimental demais”.

William Costa

Página 2

n “Hoje, os quadrinhos são 
mais uma forma, um suporte 
de leitura, de divertimento e 
ilustração para adultos, jovens 
adultos e crianças”.

Vitória Lima
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Tarde Literária, 
em Campina, 
será sexta-feira

Iniciativa é da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC). Haverá lançamento 
de livros da Editora A União.  

          Página 20

Livro do músico Márcio Borges e da jornalista 
Chris Fuscaldo será lançado, hoje, em João Pessoa.  
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Obra celebra jubileu de 
ouro do Clube da Esquina

Manoel Junior lutava 
contra a doença, que 

atacou o pâncreas. Ele 
estava internado na UTI 

de um hospital da capital 
desde domingo. Teve 

uma movimentada e bem 
conceituada carreira política.
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Solicitado pela Raposa, que terá uma 
cota de R$ 350 mil, o jogo saiu do Estádio 
Amigão para o Estádio Mané Garrincha. 
Os gaúchos têm a vantagem do empate 

para se manter na disputa da Copa do Brasil.  
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Campinense enfrenta o 
Grêmio no Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília

Foto: Francisco França/Secom-PB



A orla marítima é um dos mais importantes patrimônios socioambientais do 
povo de qualquer estado brasileiro. Um espaço privilegiado que precisa ser pre-
servado e ocupado com o máximo de racionalidade, para que o interesse priva-
do (leia-se comercial) não se sobreponha ao público. As pessoas, de uma maneira 
geral, precisam ter livre acesso às praias, seja para a prática de exercícios físicos, 
seja para o simples banho de mar.

O poder público não pode descuidar jamais de uma fiscalização rígida e con-
tínua da faixa litorânea, em todos os sentidos, para evitar que eventuais obstá-
culos, de variada procedência, se avolumem ao ponto de sua resolução transfor-
mar-se em uma imensa dor de cabeça. Isso vale tanto para a colocação, na areia, 
de simples conjuntos de mesa e cadeiras para aluguel como para intervenções de 
grande porte na infraestrutura da orla.

A faixa de areia que, hipoteticamente, separa a cidade do mar é uma espécie 
de passeio público. O comércio e a prática de atividades esportivas, portanto, de-
vem ser acompanhados de perto pelos órgãos públicos fiscalizatórios, para que 
não haja apropriação indébita, ou seja, um tipo de ocupação que restrinja o aces-
so das pessoas a essa área. Quaisquer entraves sérios à circulação de pessoas, na 
beira-mar, devem ser denunciados.

Não é de hoje, a especulação imobiliária sempre cobiçou a faixa litorânea. Vê 
um mar de dinheiro onde muitos veem um oceano de poesia. A cidade de João 
Pessoa, na década de 1980, foi palco de um duro embate, envolvendo ambienta-
listas e setores da construção civil, tendo como causa central a construção de edi-
fícios de muitos andares – os famigerados “espigões” – nas avenidas imediata-
mente próximas à beira-mar.

Não raro, no Brasil, pessoas denunciam tentativas de privatização de um tre-
cho de praia ou de uma praia inteira, como também questionam certos projetos 
de intervenção mais radical, a exemplo da construção de vias expressas destina-
das a circundar as praias. Na capital paraibana não é diferente. Agora mesmo está 
na ordem do dia um debate acerca de um projeto de “engorda” da faixa litorânea, 
de autoria da Prefeitura municipal.

A população deve manter-se vigilante e acompanhar, via casas legislativas e 
meios de comunicação, por exemplo, as propostas de ocupação comercial ou de 
interferência estrutural no espaço marítimo. A transparência é obrigatória, não 
importa se a ação é da administração pública ou da iniciativa privada. O povo é 
o maior interessado, portanto, cabe às pessoas informarem-se, para tomar a de-
cisão certa, seja de apoio, seja de contestação.

Crônica

Vigília à beira-mar
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Encontro de doce e sal
O sereníssimo encontro de doce e sal faz 

a mistura perfeita da natureza. As águas, a 
areia, a rocha, o verde, os corpos, o sol e a paz. 
A procissão adocicada serpenteia por entre 
tons enverdejantes e cinzentos do mangue 
em muitas curvas, algumas retas, várias vi-
das até o abraço com o salgado oceano domi-
nante que se abre infinito. 

Ali é o fim de um percurso de 58,7 quilô-
metros em mais uma fantástica viagem de 
um rio para o mar. O Miriri, que delimita os 
municípios de Rio Tinto e Lucena cria, ofe-
rece um espetáculo de águas e tela natural, 
especialmente durante as marés baixas do 
lado rio-tintense.

O caminho da aventura natural até a Bar-
ra do Miriri é pela área conhecida como Oi-
teiros, Rio Tinto. Por ali, uma trilha se abre (e 
se fecha) oferecendo ao ser disposto a razoa-
velmente longa caminhada pelos corredo-
res de verde, as estreitas passagens em pou-
cas clareiras, uma lagoa formada por água 
da chuva, áreas de mata fechada, caminhos 
bloqueados por árvores caídas, fruto dos tem-
porais e muitos pontos de chão entapetado 
pelas folhas.

O verde se oferece em muitas belezas e ta-
manhos. Plantas que escalam outras, onde 
brotam orquídeas, partidas e renascidas. 
Árvores que se transformam em novas vi-
das mesmo após o que seria o pseudo fim. A 
natureza encontra renascimento a cada de-
safio que enfrenta. A trilha se espalha e vira 
labirinto que os aventureiros desavisados e 
sem guia se arriscam à desorientação. Para 
os guiados por gente conhecedora da área, 
tudo é espetáculo. 

Guia é importante. É pessoa com conhe-
cimento da região. Traz informação e segu-
rança. Ainda mais se o guia em questão for 
também um coveiro concursado. Motivo 
para mais boas histórias para guardar de 
recordação.  

O úmido ar interno da Mata Atlântica 
sem vento faz transpirar, suga a água do cor-
po. O líquido corporal flui como sal em suor. 
Cada passada requer atenção. A rota é cru-

zada e compartilhada com as famosas e soli-
tárias formigas tocandiras que chegam a me-
dir três centímetros e cuja picada é dolorosa 
e pode causar inchaço e também pelas filei-
ras das vermelhas saúvas, conhecidas como 
cortadeiras, de mordedura bem dolorida. 

A trilha é caminho rumo às águas de doce 
e de sal. Ela encontrar-se com doces frutos. 
Araçá, oliveira, manga e outras tantas coisas. 
É jatobá e muitas nobres árvores que brotam 
do sal da terra. É cheiro de verde e também 
de uma certa resina do mangue, do natural.

Miriri vem de miri-r-y do tupi-guarani e 
significa “rio dos miris” ou “piris”, espécie de 
junco que brota na região e é paraíso na apro-
ximação do mar e que é visitado por quilô-
metros de canaviais desde os tempos do auge 
do ciclo da cana-de-açúcar pelos tempos an-
teriores à primeira metade do século 20. Mi-
riri em sua barra é habitada por muitos siris 
curiosos que beliscam os pés dos humanos 
invasores durante o banho como quem veri-
fica de que material é feito o intruso. Nada de 
pânico, só um susto e motivos de lembranças 
para os visitantes. 

Miriri é mais um rio dos paraibanos, em 
que seu beijo doce no salgado mar cria telas 
permanentes na memória. 
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Uma pose especial

“Miriri é mais 
um rio dos 
paraibanos, em 
que seu beijo 
doce no salgado 
mar cria telas

Clóvis Roberto

Boêmio e polemista por convicção, 
o jornalista e escritor Severino Ramos, 
mais conhecido como Biu Ramos, cujo 
nome está gravado no memorial da im-
prensa paraibana, era o que chamamos 
de “gente de opinião”. Lembro-me dele 
quando escuto, por exemplo, “Opinião”, 
o samba clássico de Zé Kéti, imortalizado 
na voz de Nara Leão: “Podem me pren-
der, podem me bater/ Podem até dei-
xar-me sem comer/ Que eu não mudo 
de opinião...”.

Perdi a conta dos sábados - o nosso dia 
preferido - que, sentados à mesa, no ter-
raço de sua casa, no bairro de Jaguaribe, 
aqui na capital, na companhia de um es-
cocês com pedigree, conversávamos sobre 
os mais diversos assuntos, preferencial-
mente música e literatura. Dávamos ên-
fase aos detalhes curiosos relacionados 
à vida e obra de músicos e escritores. E 
nos divertíamos a valer, embora, vez ou 
outra, surgisse um “impasse”.

Jamais esquecerei a gostosa “contro-
vérsia” relacionada à canção-poema “As 
rosas não falam”, outro grande sucesso 
da música brasileira, este de autoria de 
Agenor de Oliveira, o nosso querido Car-
tola. Biu pegava no pé do inspiradíssimo 
compositor carioca, por conta dos versos 
da terceira estrofe: “Queixo-me às rosas,/ 
Mas que bobagem/As rosas não falam/
Simplesmente as rosas exalam/ O per-
fume que roubam de ti...”.

“Imbecil! As rosas não falavam para 
ele, que não tinha sensibilidade para 
ouvir a voz sutil dessas belíssimas cria-
ções de Deus”. E prosseguia nesse dia-
pasão, destronando o músico e enalte-
cendo as flores em prosa e poesia. Para 
Biu, foi para Cartola que Cecília Meire-
les fez esses versos: “Mas tudo é inútil,/ 
porque os teus ouvidos estão como con-
chas vazias,/ e a tua narina imóvel/não 
recebe mais notícias/do mundo que cir-
cula no vento...”.

Ao contrário do que canta Paulinho 
da Viola, eu não aceitava o argumento e 
caprichava na defesa de Cartola, tentan-
do desbancar a tese de Biu, que não re-
cuava um milímetro diante do que ele 
considerava “uma gafe histórica da mú-
sica popular brasileira”. E, a sorrir, revi-

rávamos a história das artes, em busca de 
refutações. Mas essa intransigente opi-
nião do meu querido sogro era mesmo 
aquilo que ele acreditava ser verdadeiro?

Mas que nada. A couraça que Biu cer-
ziu em si mesmo, para passar por cima 
das pedras que lhe colocaram no cami-
nho, escondia um pouco o que ele sem-
pre foi, também: um homem bem-humo-
rado e “sentimental demais” – aproveito 
aqui o ensejo, para citar o título da bela 
canção de Evaldo Gouveia e Jair Amo-
rim, eternizada na voz e no violão in-
confundíveis de Altemar Dutra, música 
que ele gostava tanto, que até arriscava 
cantar.

Por ser de opinião, Biu jamais seria 
complacente, na minha frente, com o au-
tor de “As rosas não falam”. Mas tenho 
certeza que, sozinho, depois de umas e 
outras, olhando as flores do seu jardim, 
ele, sorrindo, cantarolava baixinho, tam-
borilando na mesa: “Bate outra vez/ 
Com esperanças o meu coração/ Pois já 
vai terminando o verão...”. Enfim, esse 
era o meu bom e velho amigo Biu, que 
não perdia a pose, fosse para quem fosse.

Gente de opinião

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Crônica

“Ao contrário 
do que canta 
Paulinho da 
Viola, eu não 
aceitava o 
argumento e 
caprichava 
na defesa de 
Cartola

William Costa
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Momento da preguiça urbana
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“É para conter o 
avanço do mar”

“algo que  
não existe”

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

lula promete lei para equiparar  
salários de homens e mulheres

“quem disso cuida, disso usa”

lançou cinco nomes

se o cavalo passar selado...

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), vai 
acionar judicialmente Luciano Cartaxo (PT), após 
o deputado estadual insinuar que o projeto de 
alargamento da faixa de areia de praias urbanas, 
que vem sendo cogitado pela prefeitura, seria para 
beneficiar construtores para a exploração imobiliá-
ria à beira-mar. “Para que ele explique que tipo de 
benefício é esse. Uma coisa eu digo: quem disso 
cuida, disso usa”, disparou o prefeito.

Prefeito de Cabedelo, Vítor Hugo (União Brasil) 
lançou cinco possíveis nomes que poderão disputar 
a eleição de 2024 com o seu apoio: Ricardo Cunha 
e Léa Praxedes, secretários municipais; André Cou-
tinho, presidente da Câmara Municipal, além do 
deputado estadual George Morais (União Brasil) 
e do deputado federal Mersinho Lucena (PP), que 
foi até o ano passado vice-prefeito do município.

Quem parece ter se entusiasmado com a citação 
do seu nome foi George Morais, que está em seu 
primeiro mandato na ALPB. “Sou morador de Ca-
bedelo, trabalhei como secretário de Mobilidade 
Urbana. O comando do processo eleitoral é do 
prefeito, estou à disposição para colaborar”, disse. 
Ou seja: se o cavalo passar selado, ele monta. Vítor 
Hugo afirma que será feita pesquisa de opinião 
para a escolha do candidato.

Hervázio Bezerra (PSB) 
criticou a antecipação 
do debate sobre a pro-
posta para alargamento 
da faixa de areia de 
praias urbanas de João 
Pessoa. “Quando você 
fala de algo concreto, 
tudo bem. Mas não se 
pode estabelecer debate 
sobre algo que ainda 
não existe”, disse, refe-
rindo-se ao fato de que 
não há sequer projeto 
básico definido. Hoje, 
haverá audiência públi-
ca na ALPB para discutir 
a proposta, por iniciativa 
de Cida Ramos (PT).

Para Hervázio Bezerra, 
o objetivo da prefeitu-
ra é encontrar solução 
para o avanço do mar 
em direção à cidade. 
“O que vem ocorren-
do no Cabo Branco 
[invasão da água so-
bre as falésias], vai 
acontecer em frente 
ao Mag Shopping, em 
Manaíra”, afirmou. 
O deputado rebateu 
críticas de Cartaxo, 
sugerindo que o petis-
ta tem objetivos elei-
torais: “Quer voltar à 
prefeitura, mas não 
concatena as ideias”.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
o governo federal projeta apresentar uma lei que 
equipara os salários entre homens e mulheres. “A 
gente vai apresentar, definitivamente, a tal da lei que 
vai garantir que a mulher receba o salário igual o 
homem, se ela exercer a mesma função do homem. 
Toda hora que você vai procurar essa lei, parece 
que ela existe, mas tem tantas nuances e vírgulas, 
antes do ‘de’ e depois do ‘de’, que tudo é feito para 
a mulher não ter o direito”, afirmou Lula.

presidente do pt da pB critica 
reoneração dos comBustíveis:   
“acho um equívoco do governo”

Presidente do PT da Paraíba, Jackson Macêdo 
(foto) concorda com a presidente nacional do partido, 
Gleisi Hoffmann: é uma decisão equivocada do go-
verno Lula III retomar a cobrança de impostos sobre 
os combustíveis, já no início do Governo. O que vem 
ocorrendo é uma queda de braço entre a ala política 
do PT, que enxerga uma penalização da sociedade 
com o ato, e a equipe econômica, liderada pelo mi-
nistro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende 
a volta da cobrança dos impostos. “Acho um equí-
voco o PT ou o governo discutir qualquer tipo de 
aumento dos impostos sobre o combustível. Nesse 
momento é preciso rever a política do preço dos com-

bustíveis, a forma como esse 
preço chega na bomba”, ar-
gumentou Jackson Macê-
do, para quem é necessá-
rio modificar a política de 
preços da Petrobras, por-
que, em sua opinião, não 
é aceitável “ter a dolariza-

ção do barril do pe-
tróleo numa empre-
sa brasileira”.

Ana Maria Lins receberá a Medalha Empreendedor José Carlos da Silva Júnior

ALPB vai homenagear a 
primeira-dama do Estado 

por trabalho no pap

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba irá homenagear 
a primeira-dama do estado, 
Ana Maria Lins, pelo traba-
lho desenvolvido, ao longo 
dos anos, com o artesanato 
paraibano. Ela será agracia-
da com a Medalha do Méri-
to Empreendedor José Carlos 
da Silva Júnior. A propositu-
ra é da deputada Daniella do 
Vale (Republicanos). A data 
para entrega da honraria ain-
da não foi confirmada.

Na justificativa, para a 
concessão da Medalha do 
Mérito Empreendedor José 
Carlos da Silva Júnior, a par-
lamentar ressalta que é notó-
rio o destaque no empreen-
dedorismo do artesanato na 
Paraíba e no Brasil, contri-
buindo para a geração de em-
prego e renda para os arte-
sãos do estado.   

Só para se ter uma ideia, 
a 35ª edição do Salão do Ar-
tesanato Paraibano, que foi 
uma homenagem à comu-
nidade indígena teve um re-
sultado recorde. O valor to-
tal acumulado superou os 
R$ 2,5 milhões, tudo isso em 
apenas 23 dias. 

O governador João Aze-
vêdo (PSB), outro entusias-
ta do artesanato, inclusive, 
já adiantou detalhes da pró-
xima edição do evento, que 

será o de número 36 e acon-
tecerá em Campina Grande, 
durante os festejos juninos. 

“O 36° Salão já está sen-
do preparado, mas o 35º se 
consolidou como o maior Sa-
lão que a Paraíba já realizou. 
Afinal de contas, foram dois 
milhões e 536 mil reais co-
mercializados neste curto es-
paço de tempo, entre o dia 13 
de janeiro e o dia 5 de feve-
reiro, com a venda de mais de 
96 mil itens. Além disso, fize-
mos, pela bondade e pela soli-
dariedade do povo, a arreca-
dação de mais de cinco mil e 
500 itens que serão distribuí-
dos para famílias carentes”, 

explicou o governador.
A primeira-dama, que 

será a homenageada com a 
honraria da Casa Epitácio 
Pessoa, é a presidente de hon-
ra do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP). Ana Ma-
ria Lins, também festejou os 
resultados do 35° Salão do 
Artesanato. 

“Estamos muito felizes 
com esse resultado, que é si-
nônimo do respeito que o 
nosso artesão tem conquista-
do ao longo desses anos. Não 
poderia deixar também de 
agradecer ao grande exem-
plo de solidariedade da po-
pulação paraibana e do turis-

ta, com a doação de mais de 
cinco mil itens que vão fazer 
a diferença na vida de muitas 
pessoas carentes”, comentou 
a primeira-dama.

n 

Ana Maria 
Lins também 
festejou os 
resultados do 
35° Salão do 
Artesanato 
Paraibano

Trabalho de Ana Maria Lins à frente do Programa do Artesanato Paraibano será reconhecido pela ALPB

Foto: Marcos Russo

Representantes da Secreta-
ria de Estado da Ciência, Tec-
nologia, Inovação e do Ensi-
no Superior (SECTIES) e da 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Semas), duas pastas criadas 
este ano pelo Governo do Es-
tado, se encontraram na tarde 
de segunda-feira para alinha-
rem ações e intenções acerca de 
temas como mitigação de mu-
danças climáticas e unidades 
de conservação. Entre os pre-
sentes, estiveram Rafaela Ca-
maraense, titular da Semas, 
Rubens Freire, secretário exe-
cutivo de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, e o sargen-
to Denis Soares dos Santos, se-
cretário executivo de Mudan-

ças Climáticas.
Foram apresentadas ações 

da Executiva de Ciência e Tec-
nologia e Ensino Superior, 
como a realização do Painel Pa-
raibano sobre Mudanças Cli-
máticas, em julho de 2022, que 
deu origem a um fórum parai-
bano sobre o assunto. E o Pa-
norama de Políticas Climáticas 
no Nordeste, em dezembro. A 
ideia é que as secretarias pos-
sam numa construção conjun-
ta de ações, através de um ter-
mo formalizar a cooperação 
entre as pastas.

“Estamos trabalhando des-
de o ano passado nessa criação 
do Fórum sobre Mudanças Cli-
máticas”, contou Denis Soares 
dos Santos, após a reunião. “O 
professor Rubens Freire tem 
sido um grande colaborador 
e parceiro, para que a Paraíba 

possa seguir diminuindo os 
impactos ambientais e seja um 
exemplo para os outros esta-
dos, com uma política de meio 
ambiente transversal”.

“O que foi apresentado é o 
que está em curso nas ações da 
Secretaria de Ciência e Tecno-
logia, que é a constituição do 
Fórum Paraibano de Mudan-
ças Climáticas, com a possi-
bilidade de avançar para um 
fórum nordestino sobre o as-
sunto”, disse Rubens Freire. 
“E a outra vertente das nossas 
ações é articular com a Sude-
ma ações nas áreas de preser-
vação, tornando-as ambientes 
mais dinâmicos em relação a 
estudos, envolvendo as repar-
tições do governo estadual que 
tratam de alguma forma do 
meio ambiente e das mudan-
ças climáticas”.

Reunião busca ações contra mudanças climáticas
SECtIES E SEMaS

Renato Félix 

Assessoria Secties

A ideia é que as secretarias possam, numa construção conjunta de ações, formalizar a cooperação entre as pastas

Temas
Encontro serviu 

para alinhar ações e 
intenções acerca de 

temas como mitigação 
de mudanças climáticas 

e unidades de 
conservação

n 

Representantes 
da SECTIES 
e da Semas, 
duas pastas 
criadas este ano 
pelo Governo 
do Estado, se 
encontraram 
na tarde de 
segunda-feira

Foto: Renato Felix/Ascom Secties
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Governo Federal elevará o Imposto de Exportação sobre o petróleo cru em 9,2% por quatro meses

Gasolina sobe R$ 0,34 e etanol, R$ 0,02
com reoneração parcial

Wellton Máximo 

Agência Brasil

A gasolina subirá até R$ 
0,34 nas bombas; e o etanol, 
R$ 0,02 com a reoneração par-
cial dos combustíveis, disse 
ontem o ministro da Fazen-
da, Fernando Haddad. Os va-
lores consideram a redução de 
R$ 0,13 para o litro da gasolina 
e de R$ 0,08 para o litro do die-
sel anunciados também ontem 
pela Petrobras.

Para manter a arrecadação 
de R$ 28,88 bilhões prevista 
até o fim do ano caso as alíquo-
tas dos combustíveis voltas-
sem ao nível do ano passado, 
o governo elevará o Imposto 
de Exportação sobre petróleo 
cru em 9,2% por quatro meses 
para obter até R$ 6,6 bilhões. 
Uma nova medida provisória 
foi editada para que os novos 
preços entrassem em vigor a 
partir de hoje.

A nova medida provisória 
(MP) tem validade até o fim 
de junho. A partir de julho, 
informou Haddad, o futuro 
da desoneração dependerá do 
resultado da votação no Con-
gresso. Caso os parlamentares 
não aprovem a MP, as alíquo-
tas voltarão aos níveis do ano 
passado, com reoneração total.

No ano passado, o ex-presi-
dente Jair Bolsonaro zerou as 
alíquotas do Programa de Inte-
gração Social (PIS) e da Contri-
buição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) 
para a gasolina, o etanol, o die-
sel, o biodiesel, o gás natural e 
o gás de cozinha.

Em 1o de janeiro, o presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva 
assinou a Medida Provisória 
1.157, que previa a reoneração 
da gasolina e do etanol a par-
tir de 1º de março e a dos de-
mais combustíveis em 1o de ja-
neiro de 2024. 

Antes da desoneração, o 
PIS/Cofins era cobrado da se-
guinte forma:  R$ 0,792 por li-
tro da gasolina A (sem mistu-
ra de etanol) e de R$ 0,242 por 
litro do etanol. Entre as pos-
sibilidades discutidas entre o 
secretário-executivo do Mi-
nistério da Fazenda, Gabriel 
Galípolo, e a Petrobras, estão 
a absorção de parte do aumen-
to das alíquotas pela Petro-
bras, porque a gasolina está 
acima da cotação internacio-
nal, e a redistribuição de parte 
das alíquotas originais da ga-
solina para o etanol. Galípolo 
e representantes da Petrobras 
se reuniram ontem. 

Com a reoneração parcial, 
as alíquotas de PIS/Cofins, que 
hoje estão zeradas, subirão 
para R$ 0,47 para o litro da ga-
solina e para R$ 0,02 para o li-
tro do etanol. Por força de uma 
emenda constitucional, a dife-
rença dos tributos entre a gaso-
lina e o etanol deve ficar em R$ 
0,45. O impacto para o consu-
midor ficará menor justamente 
porque a Petrobras usará parte 
do “colchão”, reserva financei-
ra constituída pela companhia 
porque a gasolina e o diesel es-
tavam acima do preço médio 
internacional, para absorver 
parte do aumento do impacto.

Impacto fiscal
Haddad disse esperar que 

a petroleira pudesse reduzir 
o preço em ritmo maior que o 
anunciado. “Nossa expectati-
va era maior. Não se está dis-
cutindo a política de preços 
da Petrobras. Aguardamos a 
decisão da empresa sobre os 
preços dos combustíveis em 
março para decidir sobre a reo-
neração”, explicou.

Em relação ao impacto so-
bre as contas públicas, o mi-
nistro disse que o compromis-
so assumido no início do ano 
para reduzir o déficit primá-
rio está mantido. “A meta es-
tabelecida pelo Ministério da 
Fazenda em janeiro é de dé-
ficit inferior a 1% [do PIB]. E 
de ter um novo arcabouço fis-
cal aprovado para estabelecer 
o equilíbrio necessário para o 
país voltar a crescer”, decla-
rou Haddad. Com o aumen-
to do imposto sobre as expor-
tações de óleo cru, o governo 
continuará a reforçar o caixa 
com os R$ 28,88 bilhões anun-
ciados em janeiro.

O ministro também rejei-
tou as alegações de que a reo-
neração signifique aumento da 
carga tributária. “Não estamos 
pensando em aumento da car-
ga tributária. Estamos pensan-
do na recomposição do Orça-
mento em relação à receita e 
à despesa, em manter a arre-
cadação e os gastos dentro da 
média histórica”, declarou. Ele 
ressaltou que a tributação das 
exportações de petróleo im-
pactará a Petrobras e as de-
mais exportadoras de óleo cru 
em 1% do lucro do setor. “Esse 
valor [de 1%] está na medida 
provisória”, destacou.

Uma ação conjunta da 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e Po-
lícias Civil, Científica e Mili-
tar flagrou um delito de furto 
de água em um grande con-
domínio, localizado no Centro 
da cidade de Patos. A operação 
foi realizada na segunda-fei-
ra (27), mas a irregularidade 
já estava sendo investigada há 
alguns dias. O caso foi acom-
panhado pela 1ª Delegacia Dis-
trital de Patos e contou com a 
participação dos agentes da 
Polícia Civil e Científica.

O condomínio é compos-
to por diversos apartamentos 
e salas comerciais, onde tam-
bém funciona um restaurante. 
Todas as unidades eram abas-
tecidas de forma clandestina 
por uma ligação direta da rede 
de abastecimento sem pas-
sar pelo hidrômetro, fato este 
comprovado pelos técnicos da 
Cagepa mediante fiscalização. 
Os envolvidos foram encami-
nhados à Delegacia Civil.

A ligação clandestina de 
água é considerada crime no 
Brasil. Essa prática de adulte-
rar o sistema de fornecimento 
de água é enquadrada como 
atentado contra o patrimônio, 
segundo o artigo 155 do Có-
digo Penal Brasileiro. A pena 
é de reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.

Cronograma de fiscalizações
Assim como essa, a Cage-

pa está realizando inspeções 
em vários outros pontos da 

Operação da Cagepa e da Polícia 
flagra furto de água em condomínio

em patos

cidade e região, com o objeti-
vo de combater o crime con-
tra o patrimônio público, que 
também interfere no abasteci-
mento da cidade.

De acordo com o gerente 
regional da Cagepa Espinha-
ras, Jônatas Raulino, irregula-
ridades dessa natureza não se 
limitam a causar apenas per-
das financeiras para o erário, 
mas também elevam perdas 
no sistema de abastecimen-
to de água da cidade, lesan-
do toda a população. “Quem 
se apropria de um bem assim, 
de forma fraudulenta, não 
tem a mínima preocupação 
em economizar. Geralmen-
te, consomem muito mais e 
desperdiçam, pois têm a fal-
sa certeza de impunidade e 
que não pagarão pelo crime 
cometido”, disse.

Quem quiser denunciar al-
guma irregularidade no con-
sumo de água pode ligar para 

n 

A Cagepa está 
realizando 
inspeções em 
outros pontos 
da cidade e 
região para 
combater o 
crime contra 
o patrimônio 
público

o teleatendimento 115; a li-
gação é gratuita e pode ser 
realizada de telefone celular. 
Também é possível fazer a de-
núncia pelos demais canais de 
atendimento: WhatsApp (83) 
98198-4495, site (www.cagepa.
pb.gov.br) e aplicativo Cagepa, 
disponível no Google Play e 
App Store. O denunciante não 
precisa se identificar.

A ligação clandestina de água é considerada crime
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O governador João Aze-
vêdo prestigiou, na noite de 
ontem, a formatura de 72 
profissionais de saúde dos 
Programas de Residência 
Multiprofissional e Médi-
ca. O evento ocorreu no Tea-
tro Paulo Pontes, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, e também 
marcou as boas-vindas aos 
98 novos residentes que in-
gressam na Escola de Saúde 
Pública da Paraíba (ESP-PB).

Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo parabe-
nizou os formandos e des-
tacou a importância dos 
investimentos na qualifica-
ção profissional para ofere-
cer um melhor atendimen-
to à população. “Hoje é um 
dia de celebrar grandes con-
quistas e a realização de so-
nhos. Também temos a sa-
tisfação de comemorar o 
cumprimento de mais um 
compromisso assumido 
com a criação da Escola de 
Saúde Pública. Na Paraíba, 

podemos dizer que o SUS 
funciona de fato e somos re-
conhecidos nacionalmen-
te pelo êxito de programas, 
como o Opera Paraíba que 
já realizou mais de 35 mil 
cirurgias eletivas”, frisou.

Ele também destacou os 
investimentos superiores a 
R$ 7 bilhões na saúde, com o 
fortalecimento dos serviços 
de interiorização. “No es-
tado, temos UTI aérea para 
os pacientes do SUS, me-
dicamentos e equipamen-
tos, levando a média e a alta 
complexidade para todas as 
regiões”, acrescentou.

Os 72 concluintes são dos 
Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde 
Coletiva e Saúde da Crian-
ça, do Programa de Resi-
dência Uniprofissional em 
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial, do Pro-
grama de Residência Uni-
profissional Enfermagem 
Obstétrica; do Programa 
de Residência Uniprofissio-

nal de Clínica Integrada em 
Odontologia, e dos Progra-
mas de Residência Médica 
em Anestesiologia, Clíni-
ca Médica, Endoscopia Gi-
necológica, Ginecologia e 
Obstetrícia, Medicina de Fa-
mília e Comunidade, Me-
dicina Intensiva, Medicina 
Intensiva Pediátrica, Neuro-
logia, Ortopedia e Trauma-
tologia, Pediatria e Pré-Re-
quisito em Área Cirúrgica 
Básica. A formatura foi or-
ganizada pela ESP/PB jun-
tamente com a Comissão de 
Residência Médica (Coreme) 
e a Comissão de Residência 
Multiprofissional (Coremu).

Aos 98 novatos, além 
dos cursos citados, a ESP/
PB oferecerá, pela primei-
ra vez, os Programas de Re-
sidência Multiprofissional 
em Medicina de Emergên-
cia; de Residência Multipro-
fissional em Neonatologia e 
de Cirurgia Geral, em Cam-
pina Grande, Patos e Caja-
zeiras.

João Azevêdo prestigia formatura 
de novos profissionais da ESP-PB 

programas de residência

Governador parabenizou os formandos e destacou a qualificação profissional

Foto: Francisco França/Secom-PB

O secretário de Estado 
da Saúde, Jhony Bezerra, 
evidenciou a ampliação em 
mais de 350% no número de 
vagas nos programas de re-
sidência. “A Escola de Saúde 
Pública promove a qualida-
de da formação dos profis-
sionais de saúde e a inte-
riorização das residências 
médicas, uniprofissionais 
e multiprofissionais, forta-
lecendo a nossa assistência 
em cuidado. Esse é um pro-
jeto audacioso, que conta 
com a sensibilidade do go-
verno e vamos avançar ain-
da mais”, falou.

A diretora-geral da ESP/
PB, Vanessa Cintra, afirmou 
que os programas de resi-
dência da Paraíba alcan-
çam todos os níveis de as-
sistência do SUS, levando 
profissionais capacitados 
e pautados na necessidade 
da população. “Esse é um 
momento considerado his-
tórico porque temos visto 

o aumento no número de 
pessoas que estão sendo es-
pecializadas pelo Governo 
do Estado. O ganho é para 
a população, no momento 
em que a gente consegue 
formar dentro do ambien-
te do SUS profissionais es-
pecialistas para trabalhar 
com a saúde da população, 
a exemplo de médicos car-
diologistas, neurologistas e 
cirurgiões”, falou.

O enfermeiro Kleyton 
Wesllen destacou seu cresci-
mento profissional após dois 
anos de residência. “Eu pude 
conciliar a questão teórica 
com a prática e tanto pelo es-
paço dado pela SES, quanto 
pelas instituições parceiras, 
tive a oportunidade de ab-
sorver as rotinas presentes 
e sinto que saí da residên-
cia com maior segurança no 
que se refere ao atendimen-
to porque vencemos desa-
fios por meio de uma educa-
ção continuada”, comentou.

O mesmo sentimento 
foi compartilhado pela mé-
dica pediatra Maria Luiza 
Balbino. “Eu fiz a residên-
cia de pediatria no Hospi-
tal Arlinda Marques e foi 
muito completa, nos senti-
mos muito acolhidos desde 
o primeiro dia, tivemos di-
versas vivências em áreas 
como pediatria-geral, pue-
ricultura, UTI pediátrica e 
após três anos estamos pre-
parados para o mercado de 
trabalho e para os novos 
desafios que estão por vir”, 
disse.

A ESP já conta, atual-
mente, com 151 residentes, 
dos quais, 87 são médicos 
e 64 da área multiprofissio-
nal e disponibiliza 23 pro-
gramas oferecidos na 1ª Ma-
crorregião de Saúde (João 
Pessoa) e chega agora no 
Sertão, Alto Sertão e inte-
rior do estado, fortalecendo 
o processo de formação dos 
profissionais de saúde.

Secretário destacou ampliação em 
mais de 350% no número de vagas
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Pintura dos 11 casarões vem chamando atenção de turistas e é celebrada por comerciantes da região central

Revitalização incentiva o turismo
centro histórico

Mayra Santos  
Mayraalvessantos@hotmail.com  

Cores que encantam e cha-
mam a atenção de quem passa. 
É assim que os casarões situa-
dos na Praça Antenor Navar-
ro, no Centro Histórico de João 
Pessoa, estão após o processo de 
revitalização da pintura. O pro-
jeto, que consistiu na revitaliza-
ção de 11 edificações, custou R$ 
150 mil aos cofres públicos, de 
acordo com dados da Secreta-
ria Municipal de Infraestrutu-
ra da capital (Seinfra-JP), e teve 
como objetivo preservar os pa-
trimônios e enaltecer a arquite-
tura histórica.

Os casarões, popularmen-
te chamados de ‘casas colori-
das’, foram construídos entre 
o final do século 18 e início do 
século 19, marcando a histó-
ria de João Pessoa. Começando 
às margens do Rio Sanhauá, a 
área do Centro Histórico foi, por 
muitos anos, o coração que pul-
sava a vida da capital paraibana. 

Mesmo com menor movi-
mentação na área, os casarões 
e toda a região, que abrange o 
Hotel Globo, igrejas, museus 
e outras edificações, faz-se ne-
cessário manter a manuten-
ção, atraindo mais visitas aos 
pontos turísticos. 

A vendedora Claudiana Al-
cântara, 36 anos, contou que o 
colorido chama atenção das pes-
soas, e por ser um dos principais 
pontos históricos, é muito im-
portante que esteja bem cuida-
do para que atraia cada vez mais 
turistas para região, movimen-
tando a economia da cidade.  

O comerciante Sebastião 
Nogueira, 58, tem uma pe-
quena gráfica na Praça An-
tenor Navarro. Para ele, os 
casarões estavam precisan-
do dessa pintura, por conta 
de pichações. “Agora ficaram 
mais bonitos. Isso pode aju-
dar a aumentar a movimen-
tação e afastar a criminali-
dade no local. Sem falar no 
turismo, quanto mais movi-
mentado, melhor para nosso 
comércio”, ressaltou. 

A professora Elizete Ros-
si, que é do interior de São 
Paulo, veio com o marido, Fá-
bio Rossi, visitar João Pessoa 
e se encantou com as novas 
cores dos casarões.  “A gen-
te se transporta para outra 
época, a gente escuta a histó-
ria de como as pessoas anda-

Manutenções podem reduzir criminalidaden 

Obras nos 
casarões, 
que são 
patrimônio 
histórico 
da Paraíba, 
incluem 
implantação 
de bancos e 
reparo no piso 

Visando melhorar a segu-
rança da região, o comandante 
da Guarda Municipal de João 
Pessoa, Vitor Almeida, decla-
rou que o efetivo deverá au-
mentar após a realização de 
concurso público, já anuncia-
do pelo prefeito Cícero Luce-
na, disponibilizando 200 va-
gas que irão incrementar a 
força de segurança. 

Atualmente, o efetivo con-
ta com 500 guardas. Desses, 
300 estão próximos da aposen-
tadoria. “A gente faz um esfor-
ço para dar conta. Uma de nos-
sas viaturas fica no quadrante, 
na base no Parque Solon de 
Lucena, no Centro da cidade, 
que funciona 24h. Até a chega-
da do concurso, não há previ-
são de se colocar uma base na 
Praça Antenor Navarro, por-
que o nosso efetivo precisa ser 
reforçado”, ressaltou.  

Prefeitura irá aumentar o efetivo 
da Guarda Municipal na região

O diretor técnico do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artísticos Nacional (Iphan), 
Raglan Gondim, informou 
que existem projetos de revi-
talização já aprovados para o 
bairro do Varadouro, no Cen-
tro da capital. Um deles é o 
projeto de obra de estabiliza-
ção e consolidação da antiga 
alfândega que inclui a revita-
lização das vias de acesso que 
ligam a ‘cidade alta’ à ‘cida-
de baixa’. 

A requalificação das vias 
de acesso, na ladeira de São 
Francisco e da Borborema, 
consiste em uma obra de mo-
bilidade urbana e acessibili-
dade. A obra tem como obje-
tivo acessibilidade, prevendo 
a uniformização da ilumina-
ção, uniformização das vias 
que estão desgastadas devido 
às irregularidades, desníveis, 

Processo atingirá outros prédios
históricos do Centro de João Pessoa

Com a proximidade do 
período chuvoso, a Prefeitu-
ra de João Pessoa está inten-
sificando ações de limpeza e 
desobstrução de galerias plu-
viais com o objetivo de evitar 
que se formem pontos de ala-
gamento na cidade.

Em um dos locais, na Ave-
nida Sanhauá, no bairro do 
Varadouro, nas proximida-

des da Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU), 
a Secretaria de Infraestrutu-
ra (Seinfra) estima que, até a 
próxima sexta-feira (3), seja 
retirado o volume de 1,5 to-
nelada de material.

De acordo com informa-
ções da prefeitura, o trabalho 
está sendo realizado desde se-
gunda-feira pela Diretoria de 

Manutenção e Conservação 
da Seinfra (DMC). 

O material retirado das 
galerias (lixo, resíduos e ob-
jetos descartados de forma ir-
regular nas ruas) acaba che-
gando à rede de drenagem 
arrastado pelas águas das 
chuvas, gerando alagamen-
tos nos dias chuvosos, além 
do lançamento desse mate-

Seinfra vai retirar das galerias mais de 1,5 tonelada de resíduos
no varadouro

vam, como viviam no século 
passado, é muito legal”, nar-
rou Elizete durante visita às 
edificações.  

Apesar da melhoria esté-
tica que incentiva o aumen-
to no turismo na região, há, 

ainda, algumas preocupa-
ções latentes. Como explica 
o monitor de turismo, Jalis-
son Calixto, 41, que apon-
tou problemas em relação à 
falta de segurança e inves-
timentos. “A revitalização 

da praça foi uma boa, por-
que a arquitetura em si cha-
ma o turista para cá. Porém, 
está faltando investimento 
no que diz respeito à realiza-
ção de eventos na praça. Não 
adianta só revitalizar, é pre-
ciso promover eventos cultu-
rais para despertar o interes-
se das pessoas e movimentar 
a área. Além disso, é preciso 
investir em segurança, por-
que os prédios são pintados, 
mas não são monitorados. O 
local é pintado em um dia e 
no outro já está pichado”, ob-
servou. 

Comerciantes locais, ou-
vidos pela reportagem de A 
União, também reclamaram 
sobre a falta de segurança e in-
vestimentos em eventos cultu-
rais para incentivar a presença 
da população nos espaços.

Manutenção da pintura dos casarões na Praça Antenor Navarro custou R$ 150 mil à Prefeitura de João Pessoa; projetos para outros espaços estão em andamento

Os paulistas Elizete e Fábio Rossi aprovaram a revitalização 

A Seinfra informou ainda 
que, além da pintura, cinco 
bancos de madeira foram ins-
talados na Praça e foram reali-
zados reparos no piso do local.

O projeto teve o apoio da 
empresa de tintas Inquine, 
isso porque segundo a coorde-
nadora da Coordenadoria do 
Patrimônio Cultural de João 
Pessoa (Copac-JP), Daniella 
Bandeira, os proprietários dos 

casarões não contam com as 
mesmas condições financeiras 
de antes, de modo que a inicia-
tiva privada foi acionada atra-
vé de chamamento público. 
“Fizemos um projeto de pin-
tura, mandamos para o Iphan, 
que foi aprovado, e apareceu a 
Tintas Inquine, que foi quem 
doou a tinta”, explicou. 

Ainda segundo Daniella, a 
revitalização é, também, uma 
forma de manter os pessoen-
ses ligados à sua história.

“A preservação do nosso 
Centro Histórico está direta-
mente relacionada à preserva-
ção de nossa imagem, história, 
entendimento enquanto cida-
dão paraibano. Os casarões 
nos trazem fatos importantes 
da nossa história, o que nos 
tornou o que somos hoje, o iní-
cio de nossa história”, afirmou 
a coordenadora da Copac-JP.

Para Daniella, a ação 
preserva a história da capital

Foto: Roberto Guedes

buracos, bem como desgastes 
causados pelo tempo. 

A outra obra é da antiga 
alfândega, edificação que foi 
abalada por uma série de des-
moronamento, na rua Viscon-
de de Inhaúma, também no 
Varadouro. Segundo Gon-
dim, devido ao risco de des-

moronamento, o projeto deve 
ser executado para consolida-
ção e estabilização do edifício 
para que, assim, seja instalado 
o museu da cidade no lugar, 
conforme o projeto já aprova-
do pelo instituto. Obras aguar-
dam assinatura de ordem de 
serviço para iniciar.

Obras na antiga alfândega aguardam ordem de serviço

Foto: Roberto Guedes

Fotos: Roberto Guedes
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Limpeza 
irá evitar o 
surgimento de 
alagamentos e 
a poluição do 
Rio Sanhauá

rial no leito do Rio Sanhauá.
“Ali, próximo a CBTU, é 

um trecho com histórico anti-
go de formação de alagamen-
to. É uma parte mais baixa da 
cidade, que recebe as águas do 
Centro e que a rede de drena-
gem escoa para o rio. É um 
trecho que conta com cerca de 
20 a 25 bocas de lobo e 10 po-
ços de visita. A gente está fa-

zendo um esforço concentra-
do para que possa minimizar 
o impacto das chuvas que es-
tão previstas”, explicou Rodri-
go Pacheco, diretor da DMC.

A população pode solici-
tar serviços de manutenção 
de galerias através do telefo-
ne 0800 031 1530 ou acionar a 
Seinfra através do site www.
joaopessoa.pb.gov.br.
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População da capital será informada e ouvida, hoje, sobre execução da obra de implantação e pavimentação

Audiência pública discute projeto
ARCO METROPOLITANO

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem da Pa-
raíba (DER-PB) vai realizar 
uma audiência pública para 
informar à população sobre 
o projeto de execução da obra 
de implantação e pavimen-
tação do Arco Metropolita-
no de João Pessoa. O evento, 
aberto ao público, será reali-
zado hoje, às 10h, no auditó-
rio da Cinep, em Jaguaribe. 

Na ocasião, o diretor de 
Planejamento e Transporte 
do DER, José Arnaldo Sou-
za Lima, fará uma exposição 
sobre o projeto e, posterior-
mente, tirará as dúvidas das 
pessoas que poderão fazer 
perguntas e dar sugestões, 
visto que essa é uma ação de 
transparência pública. 

O procurador jurídico do 
DER, Manoel Gomes, escla-
receu que esse tipo de audi-
ência acontece quando o va-
lor da obra é superior a R$ 
150 milhões. “O artigo 39 da 
Lei 866/93, que ainda é vi-
gente, obriga o gestor a fa-
zer audiência pública para 
que os cidadãos e institui-
ções que queiram fazer al-
gum questionamento e su-
gestões sobre a obra que será 
executada ou, ainda sobre o 
edital que está em processo, 
possam fazer nesse momen-
to”, disse o procurador. 

Ele acrescenta que ao fi-
nal do evento, será confec-
cionado um documento com 
um resumo do pensamen-
to da sociedade civil sobre 
o empreendimento de infra-
estrutura, para que o edital 
possa ser finalizado e, então, 
seja dado início ao processo 
de licitação.

Vários aspectos da obra 
serão informados e discuti-

dos durante a audiência pú-
blica. A importância da sua 
execução é um desses aspec-
tos, pois a obra tem o objeti-
vo de melhorar a mobilidade 
urbana; reduzir a poluição 
ambiental; reduzir o tráfego 
nos seguimentos coinciden-
tes das rodovias federais BR-
101/BR-230, no seguimento 
entre o viaduto das Três La-
goas e o Hospital Metropo-
litano. 

Além disso, as obras obje-
tivam gerar desenvolvimento 

econômico e social na Região 
Metropolitana e melhorar a 
qualidade de vida da popu-
lação residente em sua área 
de influência.

O traçado é outro aspec-
to da obra, que será inicia-
da na BR-101, passando pelas 
comunidades Cicerolândia, 
Odilândia e Água Mineral 
Santa Rita, terminando na 
BR-230, numa extensão de 
18,7km. 

O projeto está dentro do 
padrão 1a do Manual de Pro-

jetos do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNit), com pis-
ta dupla, canteiro central, fai-
xa de segurança e acostamen-
tos. Estão previstos recursos 
da ordem de R$ 210 milhões, 
oriundos totalmente do Te-
souro Estadual. 

O procurador do DER ex-
plicou ainda que os interes-
sados (pessoas física e jurídi-
ca), em participar dos debates 
deverão fazer a inscrição pre-
viamente. “A inscrição prévia 

é aconselhável, mas não obri-
gatória, contudo aqueles que 
não se inscreverem previa-
mente ficarão sujeitos à dis-
ponibilidade do tempo hábil 
para realizar suas sugestões 
oralmente”, enfatizou.

Para se inscrever, os in-
teressados devem encami-
nhar e-mail solicitando parti-
cipação na audiência pública 
para o endereço cpl@der.pb.
gov.br, contendo informações 
como: nome, CPF ou CNPJ, 
RG, e-mail e telefone.
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Entendimento 
da sociedade 
civil sobre 
a obra fará 
parte do 
edital do 
processo de 
licitação

Após constantes proble-
mas de queda de energia, a 
Prefeitura de Campina Gran-
de iniciou ontem o trabalho 
de restruturação elétrica do 
Instituto de Saúde Elpídio de 
Almeida (Isea. As equipes es-
tão atuando na Ala das Flo-
res, que é a maior enfermaria 
da maternidade com 52 leitos, 
substituindo toda a parte elé-
trica do espaço.

Além da renovação dos 
componentes elétricos, tam-
bém está sendo realizada a 
restruturação da rede e refor-
ma em toda a enfermaria, que 
está sendo preparada para re-
ceber climatização adequada 
com aparelhos de ar-condicio-
nado, instalação de chuveiros 
elétricos nos banheiros e tro-
ca de janelas.

Como se trata da maior en-
fermaria da maternidade, a 
obra foi dividida em duas eta-
pas, sendo realizada inicial-
mente em 27 leitos e, após a 
conclusão da primeira fase, 
será executada nos demais 27 
leitos.

O investimento total pre-
visto é de cerca de R$ 2 mi-
lhões. A empresa que elabo-
rou o projeto está trabalhando 
na formulação do planejamen-
to para as próximas fases da 
obra no prédio do Isea, que 
tem mais de 70 anos de fun-
dação e mais de 5 mil metros 
quadrados de área construída.

Obras de reestruturação elétrica do 
Isea são iniciadas pela Prefeitura

EM CAMPINA

A Polícia Militar pren-
deu, pela segunda vez, um 
homem acusado de tentar 
furtar fios de energia elétri-
ca de uma estação de trata-
mento de água, na zona ru-
ral do município de Areia, no 
Brejo da Paraíba. Esse mes-
mo homem, de 29 anos, já 
havia sido preso pelo mes-
mo tipo de crime em dezem-
bro do ano passado, portan-
do arma de fogo. Dessa vez a 
prisão foi na madrugada da 
segunda-feira (27).

O acusado foi localiza-
do pelos policiais do 15o Ba-
talhão, logo após tentar fur-

tar diversos fios elétricos em 
uma barragem de compa-
nhia de água, na zona ru-
ral. Ele foi encontrado com 
um carro e diversos equipa-
mentos usados para cometer 
o crime, como serra, alicates 
e uma lanterna. Vários me-
tros de fios foram recupera-
dos pela ação da PM.

“Em dezembro, há me-
nos de três meses, esse mes-
mo acusado foi preso em 
Alagoa Nova, com um com-
parsa, tentando furtar fios 
de cobre de outra estação de 
tratamento de água. Naquela 
ocasião, a dupla estava com 

um revólver calibre 38, mu-
nições e várias ferramentas 
para o delito”, revelou o te-
nente-coronel Kelton Pontes, 
comandante do 15o BPM. Em 
ambas ocorrências, o acusa-
do foi apresentado na dele-
gacia. 

Em João Pessoa, a Polícia 
Militar já prendeu oito pes-
soas acusadas de tentarem 
furtar fios de postes somen-
te neste ano. As prisões fo-
ram nos bairros Colinas do 
Sul, Bessa e Tambauzinho 
(registrando dois cada); além 
de Centro e Miramar (com 
um caso em cada).

Polícia Militar prende, novamente, 
acusado de furtar fios de energia

EM AREIA

Obra tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, diminuir a poluição ambiental, reduzir o tráfego em rodovias e gerar o desenvolvimento da região

Região que dará lugar ao projeto de pavimentação do Arco Metropolitano é vista pela população como um problema a ser solucionado pela nova estrutura

Imagem: Secom-PB

Reforma busca solucionar problemas de queda de energia

Outras reformas já estão 
em curso no Isea e a restru-
turação elétrica será associa-
da às reformas. O Centro de 
Parto Normal Mãe Izabel e o 
centro cirúrgico e obstétrico 
estão sendo reformados, se-
gundo a Prefeitura de Cam-
pina Grande.

Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, as outras re-
formas que foram realizadas 
no Isea, visando à melhoria 
da qualidade nos atendimen-
tos às usuárias, foram a refor-
ma total da Ala Canguru, da 
enfermaria do Alto Risco, a 
abertura da UTI Semi-inten-
siva com dez novos leitos e do 
Berçário Intermediário.

Buscando mais soluções, o 
prefeito Bruno Cunha Lima; o 
secretário de Saúde, o médico 
Gilney Porto; e uma comitiva 

de vereadores e deputados es-
tão, desde ontem, em Brasília 
buscando recursos para finan-
ciamento de uma solução de-
finitiva estudada pela gestão 
municipal para os desafios en-
frentados no atendimento da 
obstetrícia na Paraíba.

O objetivo é a captação de 
recursos para a construção de 
um Hospital Materno Infan-
til, que contemplaria esta alta 
demanda de toda a Paraíba. 
O projeto, planejado pela pre-
feitura, prevê a construção de 
uma unidade hospitalar que 
seria conjugada ao novo Hos-
pital da Criança e do Adoles-
cente (HCA), na Avenida Flo-
riano Peixoto. Além disso, as 
obras visam a construção de 
enfermarias, ambulatórios, 
centro cirúrgico, UTI neona-
tal e UTI materna.

Foto: Codecom-CG

Com crescente furto de fios, forças de segurança intensificam ações para coibir o crime

Fotos: Secom-PB

Imagem: Secom-PB

Foto: Roberto Guedes
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Cachorrinha do dono da casa assaltada estava com o adolescente apreendido durante a ação da polícia

Dupla é suspeita de invadir residência
família refém

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Uma dupla, apontada 
como responsável pelo as-
salto a uma família que le-
vou, inclusive, um cãozinho, 
foi presa por agentes da Dele-
gacia de Crimes contra o Pa-
trimônio de João Pessoa, que 
também recuperou o animal 
e o material levado da resi-
dência, localizada no bairro 
Funcionários II, na Capital. 
Os dois suspeitos, sendo um 
menor de idade, são aponta-
dos como envolvidos em as-
saltos e já foram reconhecidos 
por outras vítimas.

Um dos presos, Luan Car-

los Lima Silva foi autuado no 
artigo 155 e teve o flagran-
te convertido em prisão pre-
ventiva, sendo levado para o 
Presídio do Róger.

Segundo do delegado 
João Paulo Amazonas, a du-
pla é suspeita de uma série 
de assaltos em João Pessoa. 
No dia 15 deste mês, usan-
do motos, os dois assaltan-
tes renderam o dono da casa, 
que estava lavando o carro, 
no início da manhã. Ele foi 
obrigado a entrar, onde esta-
vam sua esposa e os dois fi-
lhos, um deles dormindo. De 
acordo com a polícia, ima-
gens mostram quando os as-
saltantes chegam.

O delegado disse que des-
de que tomou conhecimento 
do fato, equipes da DCCPat 
iniciaram diligências para 
localizar os assaltantes. Ele 
acrescentou que foi de funda-
mental importância o apoio 
da população, “que contribuiu 
mais uma vez através do dis-
que 197”, enfatizou.

João Paulo Amazonas dis-
se que esse trabalho faz parte 
da Operação “Pega Ladrão”, 
que está sendo desenvolvida 
pelos investigadores da espe-
cializada. Os ladrões foram 
localizados no bairro Colinas 
do Sul, inclusive a cachorri-
nha, que pertence à neta do 
dono da casa assaltada. A cachorrinha e parte do material roubado foram recuperados pelos agentes da DCCPat
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O esquadrão antibomba 
da Polícia Militar da Paraí-
ba foi acionada, na manhã 
de ontem, para atender uma 
ocorrência de uma possível 
bomba dentro de uma mala 
na agência dos Correios que 
funciona no mesmo prédio 
do Paço Municipal,  no centro 
de João Pessoa. A mala, se-
gundo a segurança dos Cor-
reios, foi abandonada desde 
a semana passada por três 
pessoas, que ainda não foram 
identificados.

O pessoal da segurança 
dos Correios informou que 
no último dia 23, três pessoas, 
aparentando serem estran-
geiras, tentaram despachar 
as malas, no entanto, o trio foi 
orientado a embalar com plás-
tico especifico. Eles saíram do 
local, dizendo que iam provi-
denciar e não retornaram. 

Houve a espera do retor-
no e, como não ocorreu, com 
receio do que poderia ter no 
recipiente, os responsáveis 
pela segurança ontem, re-
solveram acionar a Polícia 
Militar, tendo o esquadrão 
antibomba constatado que 
dentro da mala não havia ar-
tefatos explosivos, mas sim, 
diversos tipos de roupa. 

Durante o trabalho dos 
militares, o prédio da agên-
cia foi evacuado, não sendo 
permitida a entrada de nin-
guém, até a constatação de 
que não havia material ex-
plosivo. 

Até o início da tarde de 
ontem a direção dos Correios 
não havia informado se hou-
ve comunicado à Polícia Fe-
deral ou Civil para investigar 
o caso e saber quem eram as 
três pessoas.

Esquadrão antibomba da PM é acionado após 
suspeita de mala com explosivo nos Correios

em joão pessoa

Mala havia sido abandonada no local na semana passada
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O Banco Bradesco foi 
condenado a pagar indeni-
zação, a título de danos mo-
rais, no valor de R$ 5 mil, a 
uma idosa que foi submeti-
da à situação vexatória ao ser 
impedida de entrar na agên-
cia pela porta lateral devido 
a sua condição de saúde (uso 
de marca-passo). O caso foi 
analisado pela Terceira Câ-
mara Cível do TJ da Paraí-
ba na Apelação Cível, oriun-
da da 2ª Vara Regional Cível 
da Comarca de Mangabeira. 
A relatoria do processo foi 
do desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque.

No processo, a parte au-
tora relata que apesar de in-
formar ao banco que era por-
tadora de marca-passo, não 
podendo por este motivo 
submeter-se a portas gira-
tórias com detectores de me-
tais, mas impedida de entrar 

na agência pela porta late-
ral. Ressalta, inclusive, que 
mostrou a cicatriz da cirur-
gia realizada. A idosa estava 
acompanhada da filha, que 
precisou adentrar na agên-
cia para solicitar ao gerente 
a sua entrada, que,  somente 
após 15 minutos de espera foi 
liberada a entrada  pela por-
ta lateral.

Para o desembargador, 
houve clara violação aos di-
reitos de personalidade da 
autora, uma vez que esta su-
portou com angústia a espe-
ra e o tratamento desigual 
junto à instituição finan-
ceira. Ele esclareceu que a 
quantificação do dano mo-
ral deve atender aos critérios 
como a extensão do dano, a 
condição financeira de seu 
causador e vítima, atentan-
do para o aspecto pedagó-
gico da indenização. 

Bradesco vai indenizar 
idosa com marca-passo 

constrangimento

Um fato inusitado foi des-
coberto por agentes da Dele-
gacia de Repressão a Entor-
pecente da capital, quando, 
na última segunda-feira (27), 
após prender um homem de 
28 anos, no bairro de Man-
dacaru, descobriram drogas, 
dinheiro e anotações escon-
didos em um cofre embutido 
na parede da casa do suspei-
to, simulado como se fosse 
uma tomada de energia elé-
trica. Foi necessário arrom-
bar a parede para encontrar 
os produtos guardados no 
cofre. Gláucio Sousa Araújo 
passou por audiência de cus-
tódia e foi transferido para o 
Presídio Sylvio Porto.

A ação foi realizada 
pela Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia 
de Repressão a Entorpecen-
tes (DRE) da Capital, com 
apoio da Delegacia de Ho-
micídios, que deu cumpri-
mento a mandado de busca 
e apreensão em imóvel loca-
lizado no Porto de João Tota, 
Madacaru, em João Pessoa.

“Como resultado do 
cumprimento da ordem ju-
dicial, foram apreendidos 
na posse de Gláucio, entor-
pecentes do tipo cocaína e 
maconha, além de valores 
em espécie, anotações com 
características de contabili-
dade do tráfico de drogas, 

maquineta para cartão de 
crédito, celulares e uma mo-
tocicleta Honda XRE 300. 
O suspeito foi autuado em 
flagrante delito acusado do 
crime de tráfico”, disse o de-
legado Aldrovilli Grisi, titu-
lar da DRE.

Chamou a atenção dos 
investigadores a forma 
como o Gláucio guardava 
seus materiais ilícitos: um 
cofre embutido na parede 
dissimulado de tomada de 
energia, o que tornou ne-
cessário arrancá-lo da pare-
de para acessar seu interior, 
onde foram achados drogas, 
dinheiro em espécie e ano-
tações para o tráfico.

Polícia localiza droga e dinheiro 
escondidos dentro de parede

novo esconderijo

Um homem de 63 anos foi 
preso ontem, pela Polícia Ci-
vil, no município de Lagoa 
Seca, investigado por tráfico 
de drogas. A prisão foi rea-
lizada por policiais da dele-
gacia local e do Grupo Tático 
Especial da 12ª Delegacia Sec-
cional (sede em Esperança).

Nas diligências, os poli-
ciais apreenderam mais de 
100 porções de maconha e co-
caína já embaladas para co-
mércio, além de quantidades 

maiores em duas sacolas. Di-
nheiro fracionado e uma ba-
lança de precisão também fo-
ram apreendidos.

De acordo com o delegado 
Danilo Orengo, o homem já 
estava sendo investigado pela 
Polícia Civil há alguns dias, o 
que resultou no mandado de 
busca e apreensão expedido 
pela Justiça. “Como houve o 
flagrante das drogas, ele aca-
bou preso e autuado por tráfi-
co”, disse Orengo.

As investigações apontam 
que o idoso comercializa dro-
gas em Lagoa Seca e Puxi-
nanã. “Ele confessou a posse 
da droga, mas, surpreenden-
temente, disse que era tudo 
para consumo próprio. Só 
que, além da quantidade en-
contrada, outros apetrechos 
configuram o crime de tráfi-
co”, acrescentou o delegado.

A prisão foi comunicada à 
justiça, para os devidos proce-
dimentos legais.

Idoso de 63 anos é preso com mais de 
100 papelotes de maconha e cocaína

tráfico

Um veículo que havia sido 
locado e nunca devolvido foi 
apreendido,  em ação reali-
zada na segunda-feira (27),  
por uma equipe da Polícia Ro-
doviária Federal, na unidade 
operação, localizada no quilô-
metro 310, da BR 230, no mu-
nicípio de São Mamede, na 
região de Patos, após aborda-
gem a um carro com dois ocu-
pantes. O veículo estava ca-

dastrado no Sistema Sinal da 
PRF. Diante dos fatos, foi reali-
zada uma pesquisa e consulta, 
que culminou com a descober-
ta de um boletim de ocorrên-
cia feito em fevereiro desse 
ano no município de Marataí-
zes/ES em seu desfavor.

O condutor e passageiro, 
respectivamente de 28 e 23 
anos, relataram ter saído de 
Uiraúna, Sertão da Paraíba 

com destino a João Pessoa 
onde pretendiam passear, por 
alguns dias, e que o veículo 
teria sido alugado em nome 
de um conhecido deles, no 
entanto, não informaram o 
nome do locador, nem se pre-
tendiam devolver o veículo. A 
dupla foi detida pelo crime de 
apropriação indébita e enca-
minhados para a Delegacia 
de Polícia Judiciária.

PRF apreende veículo locado, na 
Paraíba, que nunca foi devolvido

apropriação indébita

Policiais quebraram a parede onde estava localizada a droga e outros materiais
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Obra está orçada em R$ 5 milhões para a construção e outros R$ 250 mil mensais para mantê-lo funcionando

Licitação de hospital sai em abril
veterinário

A licitação do Hospital Ve-
terinário de João Pessoa deve-
rá ser realizada no próximo 
mês de abril. A previsão é que 
as obras sejam iniciadas ain-
da este ano e sejam concluídas 
em 12 meses. Serão investidos 
R$ 5 milhões na construção, 
além de R$ 250 mil mensais 
para mantê-lo em funciona-
mento. As informações foram 
divulgadas pelo prefeito Cíce-
ro Lucena, ontem pela manhã, 
durante a solenidade de assi-
natura para implantação da 
Clínica Pet Municipal, realiza-
da no Parque Solón de Lucena.

Durante a solenidade, o 
prefeito Cícero Lucena e o vice
-prefeito Leo Bezerra assina-
ram o contrato para lançamen-
to da Clínica Pet Municipal de 
João Pessoa, que vai funcionar 
na Zona Sul. Outros anúncios 
feitos pelo prefeito incluem a 
reforma do Centro de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonozes; o 
lançamento de mais uma uni-
dade do Castramóvel e a cria-
ção de um canal on-line que 
facilite a adoção de animais.

“Os animais de estimação 
estão cada vez mais presentes 
na vida das pessoas, das fa-
mílias. Se antes o ser humano 
cuidava dos animais, hoje os 
bichos cumprem papel essen-
cial na saúde mental dos hu-
manos. Fico feliz em cumprir 
esse compromisso de campa-
nha e ir além. Estamos tra-
zendo estrutura, tecnologia e 
promovendo a educação para 
o cuidado e respeito aos pets”, 
afirmou Cícero.

A Clínica Pet Municipal 
de João Pessoa conta com 
investimento de R$ 320 mil 
e vai realizar cerca de 500 
procedimentos ao mês, in-
cluindo exames (clínicos, la-
boratoriais e radiológicos), 
castrações e cirurgias. A uni-
dade estará localizada nas 
proximidades de Mangabei-
ra, onde há o maior número 
de cuidadores cadastrados 
pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Semam).

“Estamos criando uma 
rede de assistência para aten-
der a demanda reprimida 
da população para algo que 
nunca existiu, cuidado com 

o bem-estar animal”, expli-
cou o secretário de Meio Am-
biente do município, Welison 
Silveira. De acordo com ele o 
atendimento será com por-
tas abertas.

A Clínica será gerida pela 
Sociedade Paulista de Medi-
cina Veterinária, representa-
da na ocasião pelo presidente 
da entidade, Wilson Grassi. 
“A cidade está de parabéns e 
na vanguarda. É a sexta ca-
pital a oferecer este serviço 
e está entre as 10 maiores ci-
dades do país a demonstrar 
essa preocupação. A prote-
ção animal tem vários alicer-
ces, mas este é o mais bonito, 

pois muitas vezes as pessoas 
não têm condições de tratar 
seu animal e eles morrem em 
dor”, afirmou.

Durante a solenidade, a 
Seman entregou certificados 
em reconhecimento à con-
tribuição de diversas per-
sonalidades ao trabalho do 
órgão, a exemplo da Polícia 
Militar Ambiental da Paraí-
ba, que foi representada pelo  
comandante da corporação, 
Melquisedec Figueiredo.

A solenidade foi marcada 
pela presença de autoridades 
vinculadas à causa animal, 
incluindo, a vereadora Fabío-
la Resende, que fez uma fala 

emocionada. A parlamentar 
não segurou as lágrimas ao 
lembrar que a criação da clí-
nica traz parte de sua luta 
pela causa animal.

Fabíola Resende destacou  
que a espera pelo serviço, 
de extrema importância, de-
morou uma década.“Quem 
tem uma Ong sabe que não 
é fácil. Tenho 52 animais em 
casa e mais de 120 sob mi-
nha responsabilidade. São 
mais de 10 anos esperando 
esse sonho ser realizado. Cí-
cero disse que iria realizar e 
está cumprindo. A causa ani-
mal não vai ter retrocesso”, 
declarou.

Prefeitura investe R$ 320 mil em Clínica Petn 

Política de 
atenção aos 
pets incluirá 
a reforma do 
Centro de 
Zoonoses e o 
lançamento 
de mais uma 
unidade do 
Castramóvel

Alguns endereços e contatos dos Cras que realizam a atualização do CadÚnico:

• Cristo, na Rua Universitário Rogério Benevides, s/n (3214-4912);

• Cruz das Armas, na Rua Juiz Domingues Porto, s/n (3214-5494);

• Valentina, na Rua Francisco Alves Rodrigues, n° 28 (3237-4680);

• Mangabeira, na Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, n° 1188 (3239-1677).

• Vale das Palmeiras, Av. Vale das Palmeiras, s/n (3218-5220)

Saiba mais

Anúncio de obra que vai beneficar os pets da capital foi feito pelo prefeito Cícero Lucena, ontem, na assinatura do contrato para a Clínica Pet, na Zona Sul

Fotos: Secom-JP

A Prefeitura de Campina 
Grande retoma, no próximo 
dia 6 de março, as atividades 
do Programa Campina Bem 
Cuidada com diversos ser-
viços levados aos bairros da 
cidade. O programa descen-
traliza as atividades de vá-
rias pastas do governo mu-
nicipal. São contempladas 
as demandas das comuni-
dades num trabalho multis-
setorial, abrangendo saúde, 
educação, assistência social 
e muitos outros benefícios.

A primeira comunidade 
a ser beneficiada já foi de-
finida: o bairro do Mutirão. 
Para tanto, o secretário chefe 
de Gabinete, Gilbran Asfora, 
vai coordenar, na manhã de 
hoje, uma reunião de plane-
jamento no Salão Nobre do 
gabinete com a participação 
das secretarias e demais ór-
gãos vinculados.

Conforme lembrou o se-
cretário, trata-se de um pro-

grama que descentraliza as 
múltiplas ações do governo 
municipal, prestando aten-
dimento direto à coletivida-
de nos próprios bairros. 

Até o dia 17 de dezem-
bro de 2022, o Campina Bem 
Cuidada já havia visitado e 
prestado serviços à popula-
ção em vários bairros ou co-
munidades. Entre os bairros 
contemplados com ações do 
programa, destacaram-se: 
Santa Rosa, com 5.063 aten-
dimentos; Vila Cabral de 
Santa Terezinha, com 6.617 
atendimentos; Tambor com 
9.154 atendimentos e, final-
mente, o Sandra Cavalcan-
te, com 3.853 atendimentos.

Para tanto, a coordena-
ção do programa sempre 
realiza, inicialmente, uma 
radiografia da situação do 
bairro a ser atendido. Com 
isso, cada setor do governo 
busca contemplar as diver-
sas demandas das comuni-

dades num trabalho multis-
setorial, abrangendo saúde, 
educação, assistência social, 
lazer, limpeza pública, es-
portes e muitos outros se-
tores.

A equipe do programa 
Campina Bem Cuidada tam-
bém faz atendimento em 
tendas, onde são oferecidos, 
no mínimo, 55 serviços pres-
tados pela prefeitura, desde 
setores como saúde, Cadas-
tro Único (Bolsa Família/
Vale Gás), Procon, Sine, as-
sessoria jurídica e até mes-
mo na área de finanças (para 
tratar do Refis, ISS e outras 
questões). 

O programa Campi-
na Bem Cuidada também 
ofertará a realização de exa-
mes  médicos com o apoio 
do Hospital Pedro I, instala-
ção de espaço kids, além de 
outras inovações ao já am-
plo conjunto de serviços do 
programa.

Programa com descentralização de 
serviços em CG será retomado dia 6

no mutirão

A partir de hoje, os usu-
ários que precisam do aten-
dimento do CadÚnico vão 
ter mais duas linhas telefô-
nicas para tirar dúvidas ou 
agendar os atendimentos. 

O serviço estará dispo-
nível das 7h às 18h, de se-
gunda à sexta-feira, mesmo 
horário dos atendimentos 
presenciais, que acontecem  
na sede do serviço, locali-
zado na Praça Barão do Rio 
Branco, no Centro de João 
Pessoa.

Além dos telefones fi-
xos, por meio dos núme-
ros telefônicos 3214-3600 
e 3214-1874, agora o servi-
ço conta com as linhas mó-
veis: (83) 9 8713-0983, (83) 9 
8161-7479 e (83) 9 8161-2514. 

O aumento desses con-
tatos foi uma medida to-
mada para agilizar os 
atendimentos, assim como 
facilitar a interação dos 
usuários com o serviço, 
como explicou a coordena-

CadÚnico ganha novas linhas 
telefônicas para agendamento

reforço

n 

Atendimento 
pode ser feito 
também pelas 
linhas móveis 
9 8713-0983, 
98161-7479 e 
pelo número 
98161-2514

dora Raquel Feitosa. “Já es-
tamos aprimorando os nos-
sos atendimentos desde o 
começo do ano passado, 
com a ampliação do horá-
rio de atendimento. Ago-
ra, com o aumento desses 
dois números para agenda-
mento, a nossa expectativa 
é que a espera na fila seja 
menor”, explicou.

A sede do CadÚnico é 
responsável pelo cadastro 
das famílias de baixa ren-
da nos programas de as-
sistência social e redistri-
buição de renda, como o 
Bolsa Família e o Vale Gás. 
E os Centros de Referên-
cia da Assistência Social 
(Cras) dos bairros Cristo, 
Cruz das Armas, Valenti-
na, Mangabeira e Vale das 
Palmeiras, também reali-
zam o cadastro, além das 
atualizações básicas, como: 
mudança de endereço, alte-
ração na renda, ou altera-
ção de crianças na escola.

Cidadãos terão acesso a diversos serviços que serão levados pela PMCG aos bairros da cidade

Foto: Codecom-CG
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Com muitas invenções 
de harmonias que nunca ha-
viam sido experimentadas 
antes e que quebraram re-
gras e convenções musicais, 
mesmo os arranjos do álbum 
lançado em 1972 por Milton 
Nascimento e Lô Borges cos-
tumam ser cantados até hoje. 
É o exemplo de ‘Clube da Es-
quina nº 2’, faixa lançada sem 
letra, apenas com sussurros 
de Milton. Versos como “Por-
que se chamavam homens / 
Também se chamavam so-
nhos / E sonhos não enve-
lhecem” só entraram na in-
terpretação da canção por 
intervenção de Nana Caym-
mi, em 1979, depois de ela co-
nhecer a letra de Márcio Bor-
ges. Ele, irmão de Lô, e um 
dos melhores amigos de Mil-
ton, além de ser um dos seus 
principais letristas, é coautor 
da biografia que retira seu tí-
tulo da mesma canção, e que 
agora chega a João Pessoa.

Com essas e muitas ou-
tras histórias, De tudo se faz 
canção - 50 anos do Clube da Es-
quina (Garota FM Books, 300 
páginas, R$ 149) será lança-
do hoje, às 18h, no restauran-
te Toco Taco, na capital pa-
raibana. A edição bilíngue 
(inglês e português), organi-
zada também pela escrito-
ra, jornalista e pesquisadora 
musical Chris Fuscaldo, foi 
criada para celebrar as cinco 
décadas do álbum que revo-
lucionou a música brasileira 
e foi recentemente eleito como 
o melhor álbum já lançado no 
país. O disco se tornou mítico 
para a MPB. Através da mis-
tura do rock dos Beatles com 
a influência jazzística da bos-
sa nova e as tradições rítmicas 
e poéticas negras surgiram 
clássicos como ‘Cais’, ‘O Trem 
Azul’, ‘Nuvem Cigana’, ‘Um 
Girassol da Cor do Seu Cabe-
lo’, ‘Nada Será Como Antes’ 
e ‘Tudo Que Você Podia Ser’. 
Músicas para sempre imorta-
lizadas na voz de deus, na voz 
de Milton Nascimento.

Quando foi lançado, Clu-
be da Esquina não foi nem de 
perto o sucesso que o consa-
gra hoje. A gravadora EMI-O-
deon não investiu o que pode-
ria no álbum que continha a 
desacreditada foto de dois ra-
pazes na capa e duvidava do 
retorno financeiro que o au-
tor de ‘Travessia’ poderia dar 
com um disco duplo em par-
ceria com um artista até en-
tão desconhecido como Lô 
Borges. “O disco foi crian-
do corpo ao longo dos anos e 
nunca deixou de ser reedita-
do e vendido. Esse também é 
um marco histórico. Esse dis-
co tem esses mistérios que 
desafiaram as gravadoras”, 
afirma Chris Fuscaldo, auto-
ra também de biografias mu-
sicais de Belchior, Mutantes 
e Legião Urbana. Ela conta 
que a ideia do livro surgiu em 
maio, e já no mês de dezem-
bro De tudo se faz canção estava 
nas livrarias. “Foi um período 
insano, mas a gente teve uma 
vantagem porque o Márcio 
Borges é um grande baú, um 
memorialista mesmo, e ele 
já vinha por muitos anos co-
letando depoimentos, guar-
dando imagens e negociando 
direitos autorais”, acrescenta 
a escritora. 

Movimento musical
O Clube da Esquina nas-

ceu para ser tão somente um 
LP, mas ele deu início a um 
movimento que ganhou esse 
nome devido ao encontro das 
ruas Divinópolis com a Parai-
sópolis, onde os jovens en-
saiavam no lendário Edifí-
cio Levy. Mas para o disco, 
os músicos se refugiaram em 
uma casa em Niterói, no lo-
teamento Marazul, depois 
de eles terem sido persegui-
dos por vizinhos e militares 
nos tempos sombrios da dita-
dura. E o resultado foi um ál-
bum solar e cheio de esperan-
ças. “O Márcio Borges diz que 
se a censura não fosse burra, 
esse disco não passaria nem a 
pau porque todas as músicas 
têm uma mensagem ou dire-
ta ou indireta, mas mais indi-

reta. ‘Tudo que você poderia 
ser’, por exemplo, é uma ode 
ao Zapata”, destaca Fuscaldo. 
Uma das partes do livro que 
ajuda a entender bem esse 
caráter do álbum é a que dis-
seca os detalhes das canções 
em um “faixa a faixa”, com 21 
depoimentos de pesquisado-
res musicais como Charles 
Gavin, Ana Maria Bahiana, 
Leandro Souto Maior e Ben-
to Araújo, entre outros. 

São muitas histórias, vá-
rias delas produzidas por 
consequência de um alto teor 
do acaso. A ficha técnica de 
um disco, por exemplo, mui-
tas vezes é uma parte buro-
crática, uma assinatura que 
informa nomes, instrumen-
tos e atribuições. Mas a quan-
tidade de músicos e a forma 
que eles atuaram no Clube da 
Esquina daria por si só um li-
vro, a exemplo de Eumir Deo-
dato, Alaíde Costa e Gon-
zaguinha, que fez vocais de 
apoio em ‘Estrelas’, cantada 
por Lô Borges. “O que mais 
me impressionou nesta ficha 
técnica é como esses músi-
cos se alternam de manei-
ra fluida. Para você ter uma 
ideia, Toninho Horta, um dos 
maiores guitarristas da histó-
ria do Brasil, toca até percus-
são em várias faixas. Wagner 
Tiso, pianista e maestro, faz 
backing vocal. A própria par-
ticipação de Gonzaguinha é 
surpreendente”, destaca Ch-
ris Fuscaldo, fundadora da 
Editora Garota FM Books, 
que conta no livro essa his-
tória com detalhes.

De tudo se faz canção - 50 
anos do Clube da Esquina possui 
textos inéditos, registrando 
impressões pessoais e afetivas 
de quase todos os envolvidos 
na gravação histórica. A obra 
se fixa entre os registros li-
terários da reportagem e da 
biografia, e se destina tanto a 
quem viveu o período do Clu-
be da Esquina quanto para as 
gerações que já descobriram o 
LP como uma expressão atem-
poral, que vai perdurar muito 
além dos primeiros 50 anos de 
sua criação.

Hoje, em João Pessoa, o músico Márcio Borges e 
a jornalista Chris Fuscaldo apresentam o livro ‘De 
tudo se faz canção - 50 anos do Clube da Esquina’

Obra celebra o 
jubileu de ouro de 
um marco da MPB

   Lançamento                        

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Divulgação

Na sessão de autógrafos, estarão os organizadores 
do livro: a escritora, jornalista e pesquisadora 
musical Chris Fuscaldo (E) e Márcio Borges (D), 
um dos principais letristas do ‘Clube da Esquina’

Antológica capa do disco lançado em 1972 (E) e a publicação bilíngue (D), em inglês e português

Imagem: EMI-Odeon/Reprodução Imagem: Garota FM Books/Divulgação

Integrantes do movimento mineiro Clube da Esquina, reunidos em 2004 (da esq. para dir.): 
Toninho Horta, Nelson Angelo, Fernando Brant, Márcio Borges, Murilo Antunes e Beto Guedes
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Tríade (da esq. para dir.: Guedes, Milton e Lô) na Praia de Piratininga, em Niterói (RJ)Há cinco décadas, Milton Nascimento (E), Lô Borges (C) e Beto Guedes (D) na gravação do disco
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Desde que me entendo por gente que leio 
quadrinhos. Primeiro foram as revistinhas 
infantis, como Pato Donald, Mickey, 

Pinduca, Bolinha, Luluzinha e tudo o mais que 
havia disponível para o público infantil, dentre 
vários outros que meu pai nos trazia de suas 
viagens e os que acompanhávamos através dos 
jornais como o Correio da Manhã, que meu pai 
assinava. Havia também as adaptações para 
HQ dos clássicos da literatura, que começavam 
a se popularizar.

Hoje, os quadrinhos são mais uma forma, um 
suporte de leitura, de divertimento e ilustração para 
adultos, jovens adultos e crianças, através de uma 
gama de livros e adaptações que foram surgindo. O 
mais recente que me caiu sob os olhos foi Bordados 
(Quadrinhos na Cia., 2010), de Marjane Satrapi, 
autora iraniana que já conhecia através da obra 
Persépolis, tanto em HQ como em animação. Mas 
esse Bordados foi uma surpresa que me encantou 
sobremaneira. Através dele nos familiarizamos 
melhor com a organização familiar que permeia 
a sociedade iraniana, que privilegia o homem e 
submete a mulher a uma rotina limitante, que a 
reduz a um ser quase infantilizado e irracional. Isso 
tudo está em Bordados, onde as mulheres só tem 
um objetivo na vida: casar com um homem rico (que 
acaba sendo, invariavelmente muito mais velho que 
elas) e, nessa busca cega, muitas vezes se deparam 
com pretendentes que dizem ser o que na realidade 
não são. Na condição de oprimidas, encontram mil 
maneiras de ludibriar o opressor, sejam eles pais, 
maridos ou outros que assumam esse papel em 
suas vidas. E os pais das moças, sempre apoiando 
(de perto ou de longe) as opções das filhas, contanto 
que elas sejam economicamente proveitosas. 
Marjane aproveita a oportunidade para denunciar 
as armadilhas que se escondem por trás das falsas 
aparências. Paralelamente criam-se as rodas de 
amigas, onde a sororidade as compensa pela 
opressão prevalente. 

Como todos ao oprimidos, as mulheres se 
apoiam e se ajudam mutuamente e inventarem 
formas de se defender das diversas armadilhas 
machistas que as cercam e ludibriar seus 
opressores, uma delas sendo a técnica do 
“bordado” que consiste na reconstituição do hímen, 
com a qual driblam a exigência obrigatória da 
virgindade para as mulheres.

O livro me levou diretamente de volta aos 
anos 1970, quando estudei nos Estados Unidos. 
Estudar em outro país era uma forma que as jovens 
iranianas encontravam de fugir da vigilância 
familiar, e quem sabe, casar e viver uma vida 
mais livre, longe dos costumes arcaicos do país 
de origem. Isso para nós, latinas, era um sonho 
e para as orientais – no caso, as iranianas – uma 
oportunidade de fugir dos casamentos arranjados 
pelos pais, à revelia da noiva.

Conheci e fiz amizade com uma jovem iraniana 
nessa situação. Ela, que já estava morando nos 
Estados Unidos há alguns anos, já concluíra a 
graduação e estava vislumbrando um mestrado na 
sua área (não me lembro mais qual era a sua área 
de estudo). O fato era que ela sempre descobria 
um novo curso, uma forma de postergar o retorno 
para o Irã e lá submeter-se a uma união com um 
homem mais velho, escolhido pelos pais, que já se 
impacientavam com suas postergações e pedidos 
de desculpa ao “noivo” que haviam escolhido para 
ela, dentro dos padrões tradicionais: muito mais 
velho e rico, muito rico. Então tomaram uma decisão 
e foram eles mesmos resgatar a filha, que adiava 
tanto a volta para casa. 

Quando a conhecemos, a jovem iraniana estava 
vivendo esse dilema: voltar para o Irã e casar com o 
velho rico que os seus pais haviam escolhido para 
ela, ou permanecer nos Estados Unidos, opção com 
a qual ela não podia arcar e seus pais lhe deram 
um xeque-mate: ou ela voltava com eles, ou não 
arcariam mais com os custos de sua permanência 
nos Estados Unidos. E foi o que ela fez: voltou para 
casa, desolada e triste, e nós, suas amigas, não 
tivemos mais notícias suas.

Vitória 
  Lima

Quadrinhos

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Eu não contava com a astúcia do 
Carnaval. Na semana passada, pro-
meti que escreveria episódio por epi-
sódio de The Last of Us e venho hoje 
com outra dose “dois em um”. Pois 
bem. Hoje entram em pauta os capí-
tulos 6 e 7 da série da HBO Max. Tudo 
pela notícia quente!

Já passamos da metade da tempo-
rada e a série veio construindo a rela-
ção entre os protagonistas, contextua-
lizando o cenário político e social do 
apocalíptico ano de 2023. Vimos mui-
tas formatações consanguíneas ou afe-
tivas até aqui: as famílias Joel e Tess, 
Frank e Bill, Kathleen e Michael, Hen-
ry e Sam. Nesta reta final, Joel e Ellie 
ganham mais tempo de tela para for-
marem, eles também, uma família.

Nessa linha, vem o episódio Paren-
tesco, logo após o pesado Resistir e Sobre-
viver, no qual conhecemos – e nos des-
pedimos – dos irmãos Henry e Sam. 
Sem escolha a não ser seguir em fren-
te, Joel e Ellie continuam em busca de 
Tommy que, diferente do que seu ir-
mão imaginava, não precisa ser salvo. 
O que deveria ser um reencontro úni-
co, a reunião dos irmãos que não mais 
se perderão, toma um desfecho indi-
vidual. E isso é muito simbólico no ca-
pítulo. Joel, ainda cheio de rancor, me-
dos e incertezas, tem ataques de pânico 
cada vez que aparece um perigo real de 
perder alguém que ama. As lembran-
ças de Sarah são um misto de assom-
bração e esperança enquanto sente o 
amor que dói por Tommy e Ellie. 

O contrabandista teme perder as 
pessoas mais preciosas em sua vida 
mais uma vez – e é encontrando seu 
irmão caçula que ele compreende na 
marra que relações afetivas, quando 
verdadeiras, são sobre respeito e in-
dividualidade, e este equilíbrio difícil 
entre saber viver em coletividade e, ao 
mesmo tempo, entender que não há es-
paço para possessividade. 

Numa réplica fiel do jogo, a cena 
da briga entre Ellie e Joel é de partir o 
coração. Farta das grosserias e blinda-
gem sentimental de Joel, a garota deixa 
de lado a personalidade leve para jogar 
a real: todos estão no mesmo barco, e 
num mundo como aquele, todos já per-
deram alguém. Todos já foram abando-
nados de uma forma ou de outra. Mas 
o que eles têm é único e real. 

Demora, mas a ficha de Joel cai: eles 
se completam. 

Junta, e mais uma vez a sós, a dupla 
segue em busca dos Vagalumes e da es-

perança da cura. Como vocês sabem, o 
episódio termina com Joel sendo per-
furado após um ataque. Ellie, mais do 
que nunca, passa por um amadureci-
mento forçado quando Joel já não pode 
mais liderar a dupla. E aqui entramos 
no terceiro ato da temporada. 

O que deixamos para trás é o sétimo 
episódio da temporada e é baseado 
no DLC Left Behind, um capítulo ex-
tra do jogo lançado ainda em 2013, 
com cerca de 180 minutos de jogabili-
dade e dezenas de motivos para cho-
rar. Essa é a primeira vez na história 
que vemos o cotidiano de uma ado-
lescente no apocalipse. A vida de es-
cola militar, o bullying e o sentimento 
inevitável do romance, o quarto re-
pleto de pôsteres e uma jovem que só 
viver em paz com sua melhor amiga 
e seu walkman.

Por falar em walkman, um aden-
do: a série, assim como o jogo, saúda 
o cinema e a música nas entrelinhas 
e esse episódio é puramente musical. 
‘All or None’, música de Pearl Jam lan-
çada em 2002, um ano antes da pan-
demia fúngica, toca no walkman de 
Ellie (um detalhe legal é que no se-
gundo jogo podemos encontrar pôs-
teres anunciando Lightning Bolt, disco 
de Pearl Jam que “seria” lançado em 
15 de outubro de 2013). Há também 
um brinde para quem jogou TLOU2 
e é quando ouvimos ‘Take on Me’, de 
A-Ha. Lágrimas automáticas. 

Voltando para o enredo em si, o 
deslumbrante capítulo é um parênte-
se, um sopro de normalidade no co-
tidiano cruel em que as personagens 
vivem. Somos apresentados a Riley, 
a colega de quarto, melhor amiga e 
crush de Ellie. É como se John Hughes 
tivesse entrado em cena com Curtindo 
a Vida Adoidado e o O Clube dos Cinco 
(só que no começo dos anos 2000) para 
perguntar: Onde os jovens iam quan-
do queriam matar aula e se divertir? 
Para o shopping!

Sabendo que iria partir, Riley, que 
conhece Ellie como ninguém, prepara 
um dia inesquecível para sua melhor 
amiga. São fliperamas, carrossel, es-
cadas rolantes, dancinhas e uma gos-
tosa tensão da paquera. A desajeita-
da amizade colorida de duas garotas 
se desenvolve para o tão sonhado pri-
meiro beijo. E a dificuldade de dizer 
adeus. E malditos zumbis. 

Com o dramático destino das duas, 
mordidas por um infectado, Riley acei-
ta o destino. Ela, que já havia perdi-
do outras pessoas, se conforma com a 
possibilidade. Mas Ellie entra em fú-
ria. Ela estava presenciando sua pri-
meira despedida. Seu primeiro con-
fronto com a morte de alguém querido 
tanto quanto sua própria.

Quando voltamos para o presente 
dela e de Joel, é fácil entender porque 
ela iria fazer de tudo para salvar Joel. 
Dessa vez há como lutar.

‘The Last of Us’: o passado em diálogo com o presente

Gratidão e ideologia

O que estamos vendo hoje 
na história recente do Brasil é 
o novo capítulo de uma guer-
ra ideológica que teve início 
no Estado Novo e se acen-
tuou com a tomada do poder 
em 1964.

A partir dali, o que se viu 
nos anos seguintes foi o cres-
cimento de uma política au-
toritária de extrema-direi-
ta, conduzida pelos militares 
com a ajuda de países capita-
listas como os Estados Unidos 
e adesão de parte da popula-
ção, muito embora ela tenha 

enfrentado uma resistência, 
de início silenciosa, sobretu-
do, entre os mais jovens e in-
telectuais.

Um deles, Gonzaga Ro-
drigues, jornalista e escri-
tor autodidata, era um notó-
rio comunista e, por isso, não 
demorou, a exemplo de Jório 
Machado e Severino Ramos, 
a entrar na lista dos procura-
dos pelo Dops, a polícia polí-
tica da época.

E sua prisão foi finalmen-
te decretada. Curiosamente, 
o cronista, na época com 30 
anos e vitimado pela tuber-
culose, estava por esses dias 
internado no sanatório Cle-
mentino Fraga, no bairro de 
Jaguaribe.

O pior de tudo é que esta-
va totalmente curado do mal. 
Acontece que a notícia da or-
dem de prisão já tinha se es-
palhado e terminou por che-
gar aos ouvidos dos médicos 
da instituição, que resolve-
ram mentir para proteger o 
neguinho, como era conhe-
cido o jornalista.

A mentira não apenas foi 
aceita, como também assus-

tou o tenente da patrulha, 
que ficou com medo de con-
taminar a tropa com o baci-
lo de Koch.

Contudo, explicou, logo 
voltariam para cumprir a or-
dem, e, dessa feita, com a pre-
sença de um médico do exér-
cito. Ou seja. A detenção era 
iminente e apesar deles te-
rem vencido a primeira ba-
talha, era mesmo uma guer-
ra perdida.

A história chegou aos ou-
vidos de um outro escritor, 
que era autor de um clássico 
da nossa literatura e admi-
rado pelos seus pares. E que 
também tinha trânsito livre 
entre os militares, por ser ele 
mesmo um militante políti-
co e ter ocupado importantes 
cargos na república.

O gesto de José Américo, é 
preciso que se diga, mudou a 
história real, sem farsa, e deu 
ao neguinho a oportunidade 
de viver e escrever em liber-
dade. E olha que nem foi pre-
ciso fazer muita coisa. Bastou 
ao autor de A Bagaceira ir ao 
sanatório, na companhia de 
sua fiel escudeira Lourdinha 

Luna, e se deixar fotografar 
ao lado do cronista.

Foi o bastante para que, no 
dia seguinte, todos os jornais 
publicassem com destaque o 
registro do encontro. E tam-
bém a senha para que fosse 
dada uma trégua ao maior cro-
nista da Paraíba, benefício esse 
que se estendeu pelos anos se-
guintes, até a volta em defini-
tivo ao regime democrático.

E esse foi também o prin-
cipal motivo para que o velho 
comunista viesse a defender, 
a partir de então, o seu anta-
gonista político, que na sua 
grande sabedoria acreditava 
estar diante de um guerrilhei-
ro das palavras.

n n n n

Parte dessa história, que 
aconteceu em 1964, está no li-
vro O Nordeste e a Política: diá-
logo com José Américo de Al-
meida, de Aspásia Camargo e 
Eduardo Raposo (Nova Fron-
teira, 1984). O restante me foi 
contado pelo próprio Gonza-
ga, que continua eternamen-
te grato ao escritor.

Alberto Arcela

Imagem: Quadrinhos na Cia./Divulgação

‘Bordados’, 
de Marjane 
Satrapi, 
fala sobre a 
organização 
familiar que 
permeia a 
sociedade 
iraniana

Bella Ramsey (E) e Storm Reid (D) interpretam Ellie e Riley, respectivamente
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Ó, abre alas, que eu quero passar / Eu sou da 
Lira, não posso negar / Eu sou da Lira, não 
posso negar.

Chiquinha Gonzaga

Aquele composto orgânico, o ácido 
desoxirribonucleico, o tal de DNA, encarregado 
de transmitir determinadas características 
hereditárias, foi quem plantou em mim um gene 
que herdei de minha mãe, carioca da gema. E qual 
foi? Gostar de Carnaval.

Lá nos meus verdes anos, não perdíamos 
as matinês durante esses festejos. Minha mãe 
sempre improvisava uma fantasia aos seus 
quatro rebentos, comprava confete, serpentina 
e aqueles tubos de latão, amarelos, cheinhos de 
lança-perfume. Esse aerossol perfumado não era 
proibido e podíamos espirrar aquela química 
cheirosa em quem se dispusesse a nos enfrentar 
nas batalhas de confetes. Quando não a minha 
mãe, minhas tias paternas eram nossas guardiãs 
naquelas tardes coloridas. Era assim. Mais para 
frente, já mocetão, foram os bailes, nas quatro 
noites de folia que me encantaram. Não perdia 
por nada. Como dizia a canção carnavalesca: 
“Quanto riso, quanta alegria...”

Essa empolgação toda foi passando, andei, mais 
para cá no tempo, algumas vezes frequentando as 
Muriçocas, aquele bloco da quarta-feira gorda aqui 
em João Pessoa. Estive em Olinda (PE), subindo e 
descendo ladeiras, mais preocupado em achar um 
lugar para fazer xixi do que dançar a ‘Vassourinha’. 
Enfim, a empolgação foi passando.

Não sei que explicação a ciência pode me 
fornecer, mas essa herança genética foi se 
desfazendo na medida em que o calendário ia 
acusando a marcha impiedosa dos anos. Hoje, 
nem na televisão me disponho a ver essa gente 
colorida chacoalhando o esqueleto. Perdeu a graça 
para mim. Nada contra quem aprecia e até admiro 
a empolgação de uns e outros. Mas, para mim, 
acabou e pronto!

Acabou? Pensava que sim. Pois vejam como 
são as coisas.

Os herdeiros, foram sete, em nenhum deles 
pude ver se manifestar esse gene que minha mãe 
fez questão de transmitir. Pelo menos, não notei. 
Acontece que as gerações vão se sucedendo e é 
então, que a genética se mostra poderosa.

Em um neto meu, apareceu algum traço dos 
‘Salgueiro de Paiva’, que viveram lá pela Tijuca, 
pelo Meier e talvez em mais algum canto à sombra 
do Cristo Redentor, os meus antepassados por 
parte de mãe.

E o que foi que esse caboclinho anda aprontando 
para que eu constatasse que o bichinho apresenta 
todos os indícios que é da Lira e o avô não pode 
negar? Mas antes...

Quando Chiquinha Gonzaga compôs essa 
marchinha, lá pelos idos de 1899, ser da Lira, 
significava ser da folia, provavelmente fazer parte 
de algum corso ou bloco de Carnaval. Pois é isso, 
meus amigos, minhas amigas. Romeo, o meu neto 
caçula, no alto de seu um ano e dois meses de 
existência neste planeta está mostrando que é da 
Lira. Ninguém pode negar. 

Tarde dessa quarta-feira de cinzas, o país 
ainda de ressaca e a vida ameaçando voltar 
à normalidade, recebo pelo WhatsApp uma 
maçaroca de fotos. Vinte e duas. E o que vejo 
nelas? O meu Romeo, todo pimpão, fantasiado 
de Batman (sem a máscara, que devia ser um 
incômodo para ele), ao lado de uma galeguinha 
toda serelepe, ele e ela, se esbaldando no 
carnaval. Precisavam só, ver a carinha dele e a 
dela também. Parece que estavam entendendo o 
que a aquela fuzarca significava.

Apreciei ver o que vi. Além dessa alma 
carnavalesca, o danadinho já revela bom gosto, 
um traço genético de cuja origem a modéstia não 
me permite revelar.

Mas, enfim, o que quero mesmo que a vida 
do meu pequeno Romeo tenha sempre o colorido 
daqueles confetes que ele aparecia pisando nas 
fotos. Que sua alegria se renove todos os anos, 
todos os carnavais.

O avô vai continuar por aqui e agora todo ano 
vou ficar na espreita para saber com qual fantasia 
Romeo irá à lira. De Xeique? De Super-Homem? 
De Homem-Aranha? Não importa, o que vale 
a pena mesmo é ser feliz. É do que seu avô foi 
esquecendo na medida em que foi se afastando 
dos carnavais.

Sabe, Romeo? Pensando bem, acho mesmo que 
Carnaval é como diria o compositor Zé Ramalho: 
“É quando o tempo sacode a cabeleira”. Não é 
verdade? Olha o tempo sacudindo a minha.

Crônica 
  Em destaque

Meu pequeno 
Batman

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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ESTREIAS

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: Darren 
Aronofsky. Drama. 16 anos). Um professor de 
inglês recluso (Brendan Fraser) que vive com 
obesidade severa tenta se reconectar com sua 
distante filha adolescente para uma última 
chance de redenção. CENTERTPLEX MAG 1 
(leg.): 18h; CENTERTPLEX MAG 2 (leg.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h30 - 
17h15 - 20h.

CASAmEnTo Em FAmílIA (Maybe I Do. 
EUA. Dir: Michael Jacobs. Drama e Comé-
dia. 12 anos). Michelle (Emma Roberts) e Al-
len (Luke Bracey) estão juntos há algum tem-
po e Michelle está começando a querer dar o 
próximo grande passo e se casar. Mas Allen 
não tem tanta certeza e entra em pânico. De-
sesperados, os dois recorrem aos pais. Mas 
eles têm seus próprios segredos. Quando o 
casal decide que todos podem se encontrar 
para jantar, o caos se instala, pois ambos os 
pais parecem ter uma conexão com o parceiro 
um do outro. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h45 
(dub.) - 10h15 (leg.).

AS múmIAS E o AnEl PERdIdo (Moo-
mios. Espanha e EUA. Dir: Juan Jesus Gar-
cia Galocha. Animação. Livre). Três mú-
mias egípcias que acidentalmente entram 
no mundo moderno. CENTERTPLEX MAG 
2 (dub.): 15h - 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 14h10 - 16h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h15 - 18h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub.): 13h30 - 15h45 - 18h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 13h15 (sáb. e 
dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h 
- 16h50 - 18h40; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 15h - 16h50 - 18h40.

13 ExoRCISmoS (13 Exorcisms. Espanha. 
Dir: Jacobo Martínez. Terror. 16 anos). Basea-
do em uma história real que aconteceu na ci-
dade de Burgos, em 2014, na qual uma famí-
lia viveu apavorada ao pensar que sua filha 
estava possuída pelo demônio e como aque-
la menina sofreu um pesadelo real de um gru-
po de pessoas. ela confiava e que deveriam 
tê-la protegido, mas acabaram se tornando 
seus maiores inimigos. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 1 (dub.): 18h45 - 21h15; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 19h - 21h30.

ConTInUAÇÃo

AvATAR - o CAmInho dA ágUA (Ava-
tar: The Way of Water. EUA. Dir: James Ca-
meron. Ficção Científica. 12 anos). Após 10 
anos da primeira batalha de Pandora entre 
os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Wor-
thington) vive pacificamente com sua famí-
lia e sua tribo. No entanto, eles devem explo-
rar as regiões de Pandora, indo para o mar e 
fazendo pactos com outros Na’vi da região, 
quando uma antiga ameaça ressurge. CEN-
TERTPLEX MAG 1 (dub.): 20h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3 (dub.): 16h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 20h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 19h30.

gATo dE BoTAS 2: o úlTImo PEdIdo 
(Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: Tom 
Wheeler. Animação. Livre). O Gato de Botas 
descobre que sua paixão pela aventura co-
brou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pes-
soal, ele queimou oito de suas nove vidas. 
Com apenas a restante, ele precisa encontrar 
a mítica Estrela dos Desejos, capaz de restau-
rar suas vidas. CENTERTPLEX MAG 1 (dub.): 
15h45; CENTERTPLEX MAG 2 (dub.): 19h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h - 17h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 15h - 17h30.

homEm-FoRmIgA E A vESPA: QUAn-
TUmAnIA (Ant-Man and The Wasp: Quan-
tumania. EUA. Dir: Peyton Reed. Aventura. Li-
vre). O Homem-Formiga (Paul Rudd) e a Vespa 
(Evangeline Lilly) lutam contra Kang, o Con-
quistador (Jonathan Majors), no reino quânti-
co. CENTERTPLEX MAG 3 (3D): 15h30 (dub.) - 
18h15 (leg.) - 21h (dub.); CENTERTPLEX MAG 
4: 16h40 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h - 17h45 - 
20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 14h15 (dub.) 
- 17h (dub.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub., 3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 
22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg., 3D): 15h30 
- 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg., 3D): 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 13h45 - 16h30 
- 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h15 - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h - 17h30 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 16h - 
18h30 (3D) - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h - 17h30 - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (dub.): 16h - 18h30 (3D) - 21h.

m3gAn (EUA. Dir: Gerard Johnstone. Ter-
ror. 14 anos). Gemma (Allison Williams) é uma 
brilhante roboticista de uma empresa de brin-
quedos que usa inteligência artificial para de-
senvolver M3gan, uma boneca realista progra-
mada para ser a maior companheira de uma 
criança. Depois de inesperadamente ganhar a 
custódia de sua sobrinha órfã, ela pede a aju-
da a M3gan para cuidar da menina. Porém, 
por ser um protótipo, ela ainda vem com erros 
de sistema. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

oFEREndA do dEmÔnIo (The Offering. 
EUA. Dir: Oliver Park. Terror. 14 anos). Uma fa-
mília lutando contra a perda encontra-se à 
mercê de um antigo demônio tentando des-
truí-los por dentro. CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 16h45.

RoCk dog: UmA BATIdA AnImAl 
(EUA. Dir: Anthony Bell. Animação. Livre). 
Quando os jovens artistas de um concurso de 
música admitem que nunca ouviram falar da 
banda True Blue, eles são compelidos a se 
juntar ao show para restaurar o bom nome 
da lenda do rock. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 
(dub.): 13h (sáb. e dom.).

CInE BAngÜÊ (JP) - mARÇo

AndAnÇA (Brasil. Dir: Pedro Bronz. Do-
cumentário. Livre). Filme aborda a vida e 
obra de Beth Carvalho. CINE BANGÜÊ: 2/3 - 
20h30; 4/3 - 17h; 6/3 - 18h30; 8/3 - 20h30; 12/3 
- 18h; 16/3 - 18h30; 18/3 - 19h; 22/3 - 19h.

A BoA mÃE (Bonne mère. França. Dir: 
Hafsia Herzi. Drama. 14 anos). Depois de seu 
filho ser preso, a cuidadora da casa faz de 
tudo para ajudá-lo enquanto fica encarcei-
rado até o julgamento. CINE BANGÜÊ: 2/3 - 
18h30; 6/3 - 20h30; 8/3 -18h30; 14/3 - 18h30; 
18/3 - 17h; 20/3 - 18h30.

CoRSAgE (Áustria, Luxemburgo, Ale-
manha e França. Dir: Marie Kreutzer. Drama. 
16 anos). A Imperatriz Elizabeth da Áustria é 
idolatrada por sua beleza, mas, quando com-
pleta 40 anos, inicia uma cruzada para ten-
tar manter sua imagem pública. CINE BAN-
GÜÊ: 11/3 - 19h; 13/3 - 18h30; 15/3 - 20h30; 20/3 
- 20h30; 23/3 - 18h30; 29/3 - 18h30.

mATo SECo Em ChAmAS (Brasil. Dir: 
Joana Pimenta e Adirley Queirós. Documen-
tário. 14 anos). A história das Gasolineiras 
de Kebradas, tal como ecoa pelas paredes 
da Colméia, a Prisão Feminina de Brasília 
(DF). CINE BANGÜÊ: 1°/3 - 19h30; 5/3 - 18h; 
7/3 - 19h30; 19/3 - 18h; 21/3 - 19h30; 26/3 - 
18h; 28/3 - 19h30.

mI IUBITA, mEU AmoR (Mi Iubita, Mon 
Amour. França. Dir: Noémie Merlant. Drama. 
14 anos). Jeanne vai comemorar sua despe-
dida de solteira na Romênia. Lá, ela conhece 
Nino, sendo o início de um verão apaixonado 
e atemporal. CINE BANGÜÊ: 1°/3 - 17h30; 4/3 
- 19h; 7/3 - 17h30; 21/3 - 17h30; 28/3 - 17h30; 
30/3 - 20h30.

mEdUSA (Brasil. Dir: Anita Rocha da Sil-
veira. Terror. 14 anos). Uma gangue de mulhe-
res fazem o melhor que podem para controlar 
tudo ao seu redor (até mesmo outras mulhe-
res) para resistir à tentação. CINE BANGÜÊ: 
16/3 - 20h30; 19/3 - 16h; 23/3 - 20h30; 27/3 - 
20h30; 30/3 - 18h30.

PERlImPS (Brasil. Dir: Alê Abreu. Anima-
ção. Livre). A jornada de aventura de Claé e 
Bruô, agentes secretos de reinos rivais. CINE 
BANGÜÊ: 4/3 - 15h; 5/3 - 16h; 11/3 - 15h; 12/3 - 
16h; 18/3 - 15h; 25/3 - 15h; 26/3 - 16h.

REgRA 34 (Brasil. Dir: Júlia Murat. Drama. 
18 anos). Uma jovem defensora pública auxi-
lia mulheres em casos de abuso. No entanto, 
seus próprios interesses sexuais a levam a um 
mundo de violência e erotismo. CINE BAN-
GÜÊ: 9/3 - 18h30; 13/3 - 20h30; 15/3 - 18h30; 
25/3 - 17h; 29/3 - 20h30.

ShoRTBUS (EUA. Dir: John Cameron Mit-
chell. Drama e Comédia. 18 anos). Jovens de 
Nova York se desafiam emocionalmente pe-
las interseções cômicas e trágicas entre amor 
e sexo. CINE BANGÜÊ: 9/3 - 20h30; 11/3 - 17h; 
14/3 - 20h30; 25/3 - 19h; 27/3 - 18h30.

EM cartaz

O chamado Artists’ Alley (“Beco 
dos Artistas”) está cada vez mais “po-
voado” por ilustradores e quadrinis-
tas para a primeira edição do Ima-
gineland, convenção de cultura pop 
que acontecerá entre os dias 21 e 23 
de abril, no Centro de Convenções de 
João Pessoa.

Márcio Hum é quem está por trás 
do Universo Mini, que traz uma ver-
são estilizada dos nossos persona-
gens da sua webcomic e colecionáveis 
da linha MiniCo., da Iron Studios.

Já Yuri Andrey é um escritor e ro-
teirista responsável pelo álbum Fujie 
e Mikito (Editora Mino), com o dese-
nhista Marcelo Costa, e que levou a 
medalha de bronze no Prêmio Inter-
nacional do Japão de Manga. Além 
disso, Andrey ainda escreveu o li-
vro Lendas, que conta a história de 50 
personagens do folclore nacional e 
foi ilustrado por mais de 60 artistas 
de quadrinhos renomados.

Por fim, o quadrinista Greg Toc-
chini também terá passagem garan-
tida no evento. Ele já trabalhou com 
grandes editoras dos EUA, como 
Marvel e DC Comics, e teve suas 
obras publicadas internacionalmen-
te. Entre seus principais trabalhos es-
tão Low (sua cocriação), Wolverine: Fa-
ther, Thor: Son of Asgard e 1602: A New 
World, dentre outros.

Greg Tocchini, Yuri Andrey e Márcio Hum são os convidados do Artists’ Alley

Imagineland anuncia mais 
três autores de quadrinhos

Cultura PoP

Da Redação
Imagem: Greg Tocchin/Divulgação

Arte da “Bat-família” por Greg Tocchini

• 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]

Serviço

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do evento
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A partir de hoje, o Cine 
Bangüê, em João Pessoa, exi-
be uma nova programação 
com nove estreias. Neste mês, 
a maioria das produções são 
dirigidas ou protagonizadas 
por mulheres, em alusão ao 
Mês das Mulheres. Os ingres-
sos custam R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia) e a bilheteria abre 
uma hora antes da exibição. O 
pagamento pode ser feito em 
espécie ou via Pix. Veja os dias 
e horários na seção ‘Em Car-
taz’, na página 11.

O terror brasileiro Medu-
sa tem direção de Anita Ro-
cha da Silveira. Com estreia 
nacional para o dia 16, o filme 
faz parte da ‘Sessão Vitrine’, 
que tem objetivo de impulsio-
nar e promover o lançamen-
to de filmes nacionais. Outro 
destaque da sessão é Mato Seco 
em Chamas.

Medusa conta a história da 
bela que foi severamente pu-
nida por Atena, a deusa vir-
gem, por não ser mais pura. 
Hoje, a jovem Mariana perten-
ce a um mundo em que deve 
se esforçar ao máximo para 
manter a aparência de mu-
lher perfeita. Para não cair em 
em tentação, ela e suas amigas 
se esforçam ao máximo para 
controlar tudo e todas à sua 
volta. Porém, há de chegar o 
dia em que a vontade de gri-
tar será mais forte.

Outro drama brasileiro em 
cartaz é Mato Seco em Chamas, 
dirigido por Adirley Quei-
rós e Joana Pimenta. O filme 
traz uma gangue de mulheres 
que refina petróleo clandesti-
namente a partir de um poço 
artesanal e vende a gasolina 
aos motoboys de Brasília por 

preços inferiores ao mercado 
em troca de comissões sobre 
as entregas que eles fazem.

Outro longa produzido no 
Brasil é Regra 34, dirigido por 
Júlia Murat. O filme conta a 
história de Simone, uma jo-
vem defensora pública que 
ajuda mulheres em casos de 
abuso. No entanto, seus pró-

prios interesses sexuais a le-
vam a um mundo de violên-
cia e erotismo.

A “madrinha do samba” 
Beth Carvalho é a protago-
nista d0 documentário Andan-
ça, que aborda a trajetória da 
cantora e compositora no vas-
to acervo de imagens, ao lon-
go dos seus 53 anos de palcos 

e pagodes, para traçar um re-
corte íntimo da carreira e vida 
dessa singular figura da cultu-
ra nacional. A direção é de Pe-
dro Bronz.

Misturando comédia, 
drama e romance, a produ-
ção norte-americana Shor-
tbus é um importante filme 
independente de 2006 e está 

sendo relançado, pois rece-
beu uma cópia remasteriza-
da em 4k. O filme acompanha 
a trajetória de jovens de Nova 
York que se desafiam emocio-
nalmente e navegam nas in-
terseções cômicas e trágicas 
entre amor e sexo, dentro e ao 
redor de um moderno clube 
subterrâneo.

Já a produção austríaca 
Corsage, que tem direção de 
Marie Kreutzer, conta a histó-
ria da Imperatriz Elizabeth da 
Áustria, idolatrada por sua be-
leza e conhecida por inspirar 
tendências de moda. Mas, em 
1877, Sissi (como é chamada) 
completa 40 anos e é oficial-
mente considerada velha. Em 
nome de sua vaidade, ela luta 
para proteger sua imagem pú-
blica e manter seu espartilho 
cada vez mais apertado.

O francês A Boa Mãe, de 
Hafsia Herzi, acompanha a 
vida de uma faxineira que cui-
da de sua pequena família em 
um conjunto habitacional no 
norte de Marselha. Ela está 
preocupada com seu filho, que 
está preso há vários meses por 
roubo e aguarda seu julga-
mento com um misto de es-
perança e ansiedade.

A produção Mi Iubita, Meu 
Amor entra na lista dos fran-
ceses em cartaz neste Mês das 
Mulheres. Dirigido, roteiri-
zado e estrelado por Noémie 
Merlant, o filme mostra uma 
despedida de solteira de uma 
jovem na Romênia com al-
guns amigos. Lá, ela conhe-
ce um rapaz, sendo o início de 
um verão apaixonado.

Por fim, única opção in-
fantil na programação, a ani-
mação brasileira Perlimps tem 
direção de Alê Abreu, mesmo 
diretor de O Menino e O Mun-
do, indicado ao Oscar. O filme 
acompanha a jornada de Claé 
e Bruô, agente secretos de rei-
nos rivais. Eles precisam su-
perar suas diferenças e unir 
forças para encontrar os Per-
limps, criaturas misteriosas 
capazes de encontrar um ca-
minho para a paz em tempos 
de guerra.

Dentro do Mês da Mulher, 
cujo Dia Internacional é o 8 de 
março, o Cineclube O Homem 
de Areia, da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), em 
João Pessoa, exibe hoje, a par-
tir das 19h30, a comédia dra-
mática Boa Sorte, Leo Grande 
(Reino Unido, 2022). Depois da 
sessão única, que tem entrada 
gratuita e acontece no auditó-
rio da instituição, a professo-
ra Sandra Raquew vai conver-
sar com os espectadores sobre 
o filme. A classificação indica-
tiva é 16 anos.

Sandra Raquew, que tam-
bém é conselheira do Cine-
clube e colunista de A União, 
assinalou que o filme é sur-
preendeu fortemente, o que 
a fez sugerir incluí-lo na pro-
gramação do evento. “O tema 
é a respeito da sexualidade 
das mulheres, que é, às vezes, 
pouco tratado, e visto como 
um assunto não importante 
no espaço público. Há toda 
uma dinâmica em torno da 
exploração do corpo da mu-
lher enquanto jovem, do cor-
po da mulher enquanto ideal 
de beleza, que vive na berlin-
da pelas questões estéticas. 
Mas a questão que é tratada 
no filme envolve a experiên-
cia, o debate sobre não só so-

bre a sexualidade em si, mas 
a questão da corporeidade de 
uma mulher madura”, anali-
sou ela. “Eu achei um filme 
extremamente sensível e de 
grande interpretação dos ato-
res, tanto a Emma Thompson, 
que faz a personagem princi-
pal, quanto o ator que contra-
cena com ela, ambos têm uma 
performance artística muito 
bonita. É uma questão sensí-
vel a ser dialogada e conver-
sada”, justificou ela. 

Dirigido por Sophie Hyde 
e com roteiro de Katy Brand, 
Boa Sorte, Leo Grande acompa-
nha a professora Nancy Sto-
kes (Emma Thompson), uma 
mulher de 55 anos, que aca-
bou de se aposentar. Apesar 
de uma vida de satisfação, 
ela nunca teve o que consi-
dera um sexo digno de cha-
mar de bom. Mas, agora, na 
condição de viúva, e dispos-
ta a romper esse tabu, está 
obstinada em ter, pelo menos 

uma vez, uma noite de sexo 
prazerosa. Com esse intuito, 
ela chamará um jovem garo-
to de programa (Daryl Mc-
Cormack), cujo codinome é 
Leo Grande, e reservará um 
quarto em hotel. 

A professora Sandra Ra-
quew observou que a esco-
lha do longa-metragem tam-
bém está relacionada com o 
mês em que se homenageia a 
figura feminina. “Essa vincu-
lação tem a ver com a agenda, 

com o debate sobre corporei-
dade, corporeidade conjuga-
da no feminino, a questão da 
bandeira defendida pelo mo-
vimento de mulheres de que 
o nosso corpo nos pertence, 
que é uma bandeira impor-
tante de afirmação, se sujeito 
enquanto existência. O corpo 
das mulheres tem sido muito 
castigado, quando não elimi-
nado e a gente tem uma rea-
lidade que, no filme, se ques-
tiona o aspecto estético do 

controle dos corpos, de idea-
lização de corpos perfeitos, 
esteticamente lindos e a di-
ficuldade de construir essa 
aceitação, e também a busca 
e a realização dos desejos. É 
muito importante essas ques-
tões porque a gente vive, infe-
lizmente, uma epidemia que 
recai no aniquilamento do 
corpo da mulher, seja do pon-
to de vista simbólico, seja, la-
mentavelmente, no desdobra-
mento da aniquilação desse 
corpo”, explicou ela.

Outro aspecto importante 
no filme é a autoria feminina 
no cinema. “O fato de se ter 
uma diretora e uma roteiris-
ta, e ter um tema que é mui-
to interessante, do ponto de 
vista de uma perspectiva do 
olhar das mulheres dialogan-
do sobre a questão da intimi-
dade”, elencou a professora. 
“Esse filme é importante por-
que, através da linguagem ci-
nematográfica e de um bom 
roteiro, de um bom conteúdo 
na narrativa cinematográfi-
ca, a gente pode conversar 
sobre essas questões, colo-
car isso como uma parte da 
agenda da defesa dos direitos 
das mulheres. A gente já per-
correu uma longa jornada de 
conquista de direitos, mas o 
direito ao próprio corpo tem 
sido sempre um desafio”, res-
saltou Sandra Raquew.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Cineclube da FCJA exibe o filme Boa Sorte, Leo Grande
AudiovisuAl

Emma Thompson (E) fala sobre relações sexuais de uma mulher madura com o garoto de programa interpretado por Daryl McCormack (D)

Foto: Divulgação

Neste mês, em João Pessoa, cinema do Espaço Cultural destaca filmes dirigidos ou protagonizados por mulheres

Bangüê traz programação especial
EstrEiAs

Na primeira coluna, de cima para baixo: cenas dos franceses ‘A Boa Mãe’ e ‘Mi Iubita, Meu Amor’ e o nacional ‘Mato Seco 
em Chamas’; já na segunda coluna, de cima para baixo: cenas do austríaco ‘Corsage’ e dos brasileiros ‘Medusa’ e ‘Regra 34’
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Chefe do Executivo de Pedras de Fogo tinha 59 anos e estava internado para tratamento de um câncer no pâncreas

Morre o prefeito Manoel Júnior
em joão pessoa

Juliana Teixeira 

seliganopoliticaporelas@gmail.com

As comissões permanen-
tes foram definidas na As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) ontem, durante 
sessão ordinária na Casa. O 
deputado estadual Wilson Fi-
lho (Republicanos) foi eleito, 
por unanimidade, para presi-
dir a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ), 
principal comissão da As-
sembleia. O parlamentar que 
deixou recentemente a lide-
rança do governo João Azevê-
do na Casa, passa a represen-
tar o blocão, do qual integram 
os partidos Republicanos, PP, 
PSB, PSD, Solidariedade, PT, 
PC do B e Rede, agrupando 25 
parlamentares.

É pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) que 
passam inicialmente todos 
os projetos de lei de uma casa 
legislativa, e depois de uma 
análise, recebem o parecer de 
constitucionalidade, se esse 
for o caso, para, a partir daí, 
seguirem às suas respectivas 
comissões e receberem os pa-
receres destas. Caso o proje-
to de lei seja considerado in-
constitucional pela CCJ, este 
é arquivado e cabe ao par-
lamentar autor do projeto a 
adaptação ou alteração da lei, 
com vistas a uma nova apro-
vação pela comissão. 

O deputado estadual 
Wilson Filho, disse que a 
escolha é resultado de um 

consenso, traz compromis-
so importante e de muita 
responsabilidade. “De for-
ma democrática, dialoga-
mos com os demais depu-
tados e chegamos ao nosso 
nome para presidir essa im-
portante comissão. Essa é 
mais uma missão que irei 
me dedicar e buscar realizar 
um trabalho exitoso em prol 
de nosso estado. Me compro-
meto a contribuir com os tra-
balhos da Casa e dar cele-
ridade às proposituras que 
interessam ao povo parai-
bano”, afirmou o deputado. 

Além de Wilson Filho 
como presidente, integram 
ainda a CCJ os deputados es-
taduais Felipe Leitão (PSD), 
Eduardo Carneiro (Solidarie-
dade), João Gonçalves (PSB), 

Tanilson Soares (PSB), Cami-
la Toscano (PSDB) e Taciano 
Diniz (União Brasil).

São mais de dez comis-
sões com a finalidade de 
tratar especificamente das 
matérias que tramitam na 
Assembleia. “Desde a análi-
se de constitucionalidade das 
leis e das propostas, a ade-
quação orçamentária e as-
suntos específicos como saú-
de, educação, esporte, dentre 
outros”, explicou o secretário 
legislativo Guilherme Bení-
cio de Castro.

O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, ressaltou 
a importância das comissões 

serem definidas rapidamen-
te, para que os projetos pos-
sam tramitar com mais cele-
ridade na Casa.

O deputado estadual Ju-
tay Meneses (PRTB) será 
presidente da Comissão 
de Orçamento, a segunda 
mais importante da ALPB. 
Os deputados Branco Men-
des (Republicanos), Luciano 
Cartaxo (PT), Chico Mendes 
(PSB), Danielle do Vale (Re-
publicanos), George Morais 
(UB) e Tovar Correia Lima 
(PSDB) fecham a lista dos 
integrantes.

A Comissão de Direitos 
da Mulher terá como mem-

bros a deputada Danielle do 
Vale (presidente), Dra. Paula 
(PP), Chica Mota (Republica-
nos) e Tovar Correia Lima. A 
Comissão temática de Edu-
cação e Cultura tem como 
membros os deputados Cida 
Ramos  (PT), sendo presi-
dente, Chió (Rede), Danielle 
do Vale, Anderson Monteiro 
(MDB) e George Morais.

Foram escolhidos para a 
Comissão de Administração, 
Serviço Público e Segurança 
os deputados Tanilson Soa-
res (PSB), sendo o presiden-
te, Galego Sousa (PP), Bos-
co Carneiro (Republicanos), 
Sargento Neto (PL) e An-

derson Monteiro. A Comis-
são de Turismo, Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente terá 
como membros os deputados 
Eduardo Carneiro (presiden-
te), Dra. Paula, Chico Men-
des, George Morais e Cami-
la Toscano (PSDB).

Outras comissões
Também foram formadas 

a Comissão Legislação Ci-
dadã: Galego Sousa (presi-
dente), Eduardo Brito, Felipe 
Leitão, Sargento Neto e Caio 
Roberto.

A Comissão de Incentivo 
às Relações Internacionais 
de Negócios: Chico Mendes 
(presidente), Michel Henri-
que (Republicanos), Inácio 
Falcão, Anderson Monteiro 
e Camila Toscano. Comissão 
de Juventude, Esporte e La-
zer: Michel Henrique (presi-
dente), Luciano Cartaxo, João 
Paulo (PP), Caio Roberto (PL) 
e Tovar Correia Lima.

Comissão de Ética e Deco-
ro Parlamentar: Felipe Leitão 
(presidente), Wilson Filho, 
Chico Mendes, João Gonçal-
ves, Tanilson Soares, Caio 
Roberto e Camila Toscano.

As comissões de Direitos 
Humanos e Minorias, Defe-
sa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, Saúde, Sa-
neamento, Assistência So-
cial, Segurança Alimentar 
e Nutricional, serão defi-
nidas na próxima sessão, 
além dos suplentes e vice
-presidentes.

“De forma 
democrática, 
dialogamos e 
chegamos ao 
nosso nome 
para presidir 
essa comissão

Wilson Filho

Em sessão ordinária, os deputados escolheram os parlamentares que vão dirigir comissões

Foto: ALPB

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Manoel Júnior foi vice-prefeito de João Pessoa e governou Pedras de Fogo por vários mandatos

Morreu no início da noite de ontem, no 
Hospital Nossa Senhora das Neves, na capi-
tal paraibana, o prefeito da cidade de Pedras 
de Fogo, Manoel Júnior (MDB). O gestor, 
que já foi deputado federal por três man-
datos, deputado estadual, vice-prefeito de 
João Pessoa por duas vezes, era médico de 
formação e tinha 59 anos, recém completa-
dos. Ele faleceu em decorrência das compli-
cações de um câncer. 

Manoel Júnior estava internado na Uni-
dade de Terapia Intensiva desde a última 
quarta-feira, 22. Ele lutava a mais de um 
ano contra um câncer de pâncreas, um dos 
mais agressivos. 

O prefeito Manoel Júnior foi o gestor que 
mais comandou Pedras de Fogo na história 
da cidade. Ele, que foi eleito no pleito de 2020 
pela quarta vez, estava em pleno exercício 
de sua administração. Mesmo enfrentando 
problemas de saúde, fazia questão de inter-
calar seu tratamento com trabalho.  

Outro cargo que Manoel Júnior sempre 
se orgulhou de exercer foi o de presidente da 
Famup (Federação dos Municípios da Paraí-
ba). Ele também foi duas vezes vice-prefeito 
de João Pessoa.  

O prefeito de Pedras de Fogo também 
atuou como médico em sua vida profissio-
nal. Ele deixa mulher e cinco filhos. Várias 
autoridades políticas divulgaram nota de 
pesar nesta terça.

A Assembleia Legislativa da Paraíba sus-
pendeu sua agenda de atividades nos próxi-
mos dias em função da morte do ex-depu-
tado estadual e atual prefeito de Pedras de 
Fogo, Manoel Junior. Por conta disso, a au-
diência pública que visa debater o projeto 
de alargamento da faixa de areia da orla de 
João Pessoa foi adiado para a próxima se-
gunda-feira (6), às 14h, no plenário da Casa.

Foto: Divulgação

Solidariedade
João Azevêdo lamenta 
morte de Manoel Júnior 

O governador João Azevêdo lamen-
tou, com pesar, a morte do prefeito de 
Pedras de Fogo, Manoel Júnior, na tar-
de de ontem, depois de lutar contra um 
câncer de pâncreas. 

O chefe do Executivo destacou res-
peito por toda trajetória política de Ma-
noel Júnior na Paraíba, como prefeito 
de Pedras de Fogo por quatro manda-
tos, deputado estadual, vice-prefeito 
de João Pessoa e três mandatos con-
secutivos de deputado federal. Ele foi 
também presidente da Federação das 
Associações dos Municípios da Paraí-
ba (Famup) de 1997 a 2002, e secretá-
rio-geral da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) de 1998 a 2002.

João Azevêdo expressou solida-
riedade à família neste momento de 
perda.

Cícero decreta luto 
oficial de três dias

O prefeito de João Pessoa, Cíce-
ro Lucena (PP), decretou luto oficial 
de três dias na capital. Manoel Jú-
nior como vice-prefeito. “Tivemos 
longas batalhas em comum em de-
fesa do municipalismo, do desenvol-
vimento de nossa amada Paraíba e 
do Brasil”.

Cícero ofereceu à família o Paço 
Municipal para o velório, permitindo 
as despedidas os pessoenses ao ex-
vice-prefeito.

Assembleia define comissões; Wilson Filho presidirá a CCJ
em sessão
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A 2ª Câmara do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, 
presidida pelo conselheiro 
André Carlo Torres Pontes, 
entendeu,  pela irregulari-
dade de contrato, por ine-
xigibilidade de licitação, da 
empresa Kodama Assesso-
ria Contábil para auditoria 
na folha de pagamento de 
servidores estaduais, fir-
mado pela Secretaria de 
Estado da Administra-
ção, em 2018. Em seu voto, 
acompanhado por unani-
midade, o conselheiro em 
exercício Antonio Cláu-
dio Silva Santos, relator 
do processo, decidiu pela 
aplicação da multa de R$ 5 
mil e imposição de débito 
superior a R$ 1,3 milhão à 
ex-secretária Livânia Ma-
ria da Silva Farias. Cabe re-
curso dessa decisão.

A 2ª Câmara ainda 
aprovou licitação inter-
nacional competitiva da 
Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e dos Re-
cursos Hídricos para con-
tratação de serviços de 
engenharia prestados à 
Cagepa, com recursos do 
BIRD, para a contenção de 
perdas d´água. Foi rela-

Segunda Câmara da Corte de Contas entendeu que contratação de empresa para auditar folha foi irregular

TCE multa e imputa débito a Livânia
inexigibilidade de licitação

tor desse processo o con-
selheiro substituto Oscar 
Mamede Santiago Melo. 
Aprovadas, também, na 
mesma sessão, as contas 
de 2021 da Superintendên-
cia e Transporte do Muni-
cípio de Patos, sob relato-
ria do conselheiro Antonio 
Cláudio Silva Santos.

Contas
A Câmara de Vereado-

res de Sobrado obteve apro-
vação às contas de 2021, 
conforme voto do relator 
Arnóbio Viana. Também 

houve aprovação às contas 
de 2019 apresentadas pelo 
Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sus-
tentável e Inovação do Es-
tado da Paraíba, sob essa 
mesma relatoria.

O órgão fracionário do 
TCE entendeu pela regu-
laridade com ressalvas do 
procedimento de inexigi-
bilidade de licitação ati-
nente à aquisição de com-
bustíveis pela Prefeitura 
de Assunção, município 
onde existe apenas um 
desses estabelecimentos. 

O voto do conselheiro Ar-
nóbio Viana foi acompa-
nhando à unanimidade.

Sofreram adiamentos, 
a pedido desse mesmo re-
lator, os processos atinen-
tes às prestações de contas 
das Câmaras Municipais 
de Bom Sucesso (2019), 
São José da Lagoa Tapa-
da (2020), São Domingos 
(2020) e Cabedelo (2020).

O Ministério Público 
de Contas esteve repre-
sentado pela procurado-
ra Sheyla Braga Barreto 
de Queiroz. 

Tribunal imputou débito de R$ 1,5 milhão a ex-secretária de Administração

O Tribunal de Contas 
da Paraíba (TCE-PB) de-
cidiu que os beneficiários 
de pensão por morte têm 
direito a receber o valor 
igual ao da aposentado-
ria do servidor que mor-
reu. O entendimento foi 
no caso de uma servido-
ra do Estado, que faleceu 
em abril de 2021 e teria se 
aposentado antes da Re-
forma da Previdência en-
trar em vigência. 

A decisão realizada 
pelo relator do caso, o 
conselheiro André Car-
lo Torres Pontes, envolve 
uma servidora aposenta-
da da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba. Segun-
do prevê a EC de 2019,  em 
caso de morte, os fami-
liares só têm direito a um 
percentual do que a ser-
vidora aposentada rece-
bia em vida. 

No entanto, ao apre-
ciar a concessão de regis-
tro a atos de pensão, em 

processo da 2ª Câmara 
do TCE, a Corte entendeu 
que a aposentadoria acon-
teceu antes da lei entrar 
em vigor, por isso, a famí-
lia tem direito à paridade 
da pensão por morte. 

Em entrevista à re-
portagem de A União, 
o advogado Luiz Perei-
ra explicou que antes da 
reforma da Previdência, 
a pessoa aposentada que 
morresse deixava para o 
seu cônjuge o pensionis-
ta ou a pensionista o va-
lor integral da sua apo-
sentadoria.

 “Se ele recebesse R$ 
10 mil de aposentadoria 
passava ao cônjuge, de-
pendente, ou filho menor, 
o valor integral. Mas ago-
ra, com a reforma da Pre-
vidência, ele recebe um 
percentual. Mas qual foi 
o entendimento aqui? A 
aposentadoria aconteceu 
antes da reforma da Pre-
vidência, então o pensio-
namento é em paridade 
de igualdade de valores, 
ou seja, os familiares con-

tinuam recebendo o valor 
integral”, explicou o ad-
vogado. 

Durante a sessão, sob a 
presidência do conselhei-
ro Nominando Diniz, o 
relator André Carlo Tor-
res enfatizou a doutrina 
e a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), em relação à maté-
ria, destacando o posicio-
namento do Ministério 
Público de Contas, neste 
caso, em parecer lavrado 
pela procuradora Sheyla 
Barreto Braga de Queiroz.

“É sabido e consabido 
que o entendimento fir-
mado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça via Sú-
mula nº 340 é no sentido 
de que o benefício de pen-
são deve ser examinado à 
luz da legislação vigente à 
data do óbito do institui-
dor, fato gerador do bene-
fício”, disse a procuradora 
do MPC, em seu parecer. 

Por fim, a procurado-
ra Sheyla Barreto Braga 
de Queiroz entendeu que 
a servidora faleceu após a 

Emenda de 2019, havendo, 
portanto, a possibilidade 
de manutenção do bene-
fício da paridade em rela-
ção ao benefício de pensão 
por morte. “Amparado 
ainda pelo art. 3° pará-
grafo único da EC 47/2005 
c/c art. 7° da EC 41/2003”, 
diz o documento. 

Durante a sessão, que 
aconteceu na última quin-
ta-feira (23), o conselheiro 
Nominando Diniz suge-
riu a edição de uma Sú-
mula, que tem como fi-
nalidade a uniformização 
do entendimento da Cor-
te de Contas em relação 
ao tema discutido. Cabe-
rá ao conselheiro André 
Carlo, autor do voto apro-
vado, a edição do disposi-
tivo para homologação do 
Tribunal Pleno. “A maté-
ria é muito importante e 
já está pacificada entre os 
membros da Corte, daí a 
edição de uma Súmula 
Vinculante para unifor-
mizar o entendimento en-
tre o Pleno e as Câmaras”, 
frisou o conselheiro. 

Beneficiários de pensão não terão perda
Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

O deputado Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB), relator do grupo 
de trabalho da reforma tributá-
ria na Câmara, fez um aceno ao 
agronegócio ontem, e disse que 
a mudança no modelo de tribu-
tação do país só sairá se houver 
harmonia entre a Câmara e o 
Senado, e não disputas em tor-
no do texto da proposta.

“É preciso um texto que re-
presente a maioria do pensa-
mento da Casa. Não vamos ter 
unanimidade. Não vamos ter 
unanimidade no âmbito fe-
derativo, nem setorial”, disse 
Aguinaldo, durante uma re-
união com a Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), na 
sede da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), em Brasília.

Como mostrou a coluna 
Jogo Político, há um temor na 
FPA de que a reforma gere au-
mento do peso tributário so-
bre o setor. Os parlamentares 
da chamada bancada ruralis-
ta defendem que seja mantida 
uma incidência tributária di-
ferenciada para o agronegócio. 
“Nós estamos atento e abertos 
para colher preocupações do 
agro. Vamos ouvir também o 
próprio governo”, disse Ribei-
ro, na reunião.

Ele defendeu a simplifica-
ção e a “neutralidade” do sis-
tema tributário brasileiro, sem 
prejudicar a competição entre 
as empresas. “Não haverá re-
forma tributária com disputa 
de Casas. Só haverá reforma 
tributária se houver harmonia 
entre as Casas”, declarou o de-
putado.

A reunião também contou 
com a participação do coorde-
nador do GT da reforma tribu-
tária, deputado Reginaldo Lo-
pes (PT-MG), do presidente da 
FPA, Pedro Lupion (PP-PR), e 
outros parlamentares da ban-
cada ruralista, além do depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP), 
autor da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 45), que 
cria um imposto único sobre 
consumo e servirá de base para 
a discussão no GT da Câmara.

Conversa com o governo
O relator do grupo de tra-

balho da reforma tributária 
afirmou que ainda não houve 
conversa com o governo Lula 
sobre o mérito das propostas 
de alteração do modelo tribu-
tário do país.

Em reunião organizada on-
tem pela Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), na sede 
da Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA), 
em Brasília, o deputado ou-
viu demandas do agronegó-
cio para a reforma. Aguinaldo 
também criticou a inseguran-
ça jurídica em questões tribu-
tárias do país.

Relator diz que reforma só 
sai com acordo no Congresso

impostos

Iander Porcella 

Agência Estado

O presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
desembargador João Be-
nedito da Silva recebeu,  
comitiva de magistrados 
integrantes da Associa-
ção dos Magistrados da 
Paraíba (AMPB). Na pau-
ta, assuntos de interesse 
da categoria.

O desembargador 
João Benedito destacou a 
reunião como muito pro-
dutiva e comentou que a 
Presidência, junto com os 
juízes auxiliares, estuda-
rá a respeito de todos os 
assuntos que foram co-
locados, ressaltando que 

boa parte já vem sendo 
encaminhada.

“Estabelecemos prio-
ridades da magistratura 
neste momento, e elas se-
rão atendidas a curto pra-
zo. Estamos sempre à dis-
posição dos colegas juízes 
para conversarmos a res-
peito de outros temas, que 
porventura, surjam, no 
decorrer de nossa gestão”, 
pontuou o chefe do Poder 
Judiciário paraibano.

O  p r e s ide nt e  d a 
AMPB, juiz Alexandre 
Trinetto avaliou de for-
ma positiva a reunião. 
O magistrado explicou 

que o objetivo era levar 
ao conhecimento da atual 
gestão do TJPB as difi-
culdades e os pleitos prio-
ritários da magistratura 
do estado. “A receptivida-
de do presidente aos nos-
sos pleitos foi muito boa. 
Acreditamos que, num 
prazo muito curto, pos-
samos obter uma respos-
ta em relação a tudo que 
estamos pleiteando, na 
busca de proporcionar a 
todos os magistrados con-
dições mínimas de traba-
lho, visando a melhoria 
da prestação de serviço”, 
disse.

Presidente recebe reivindicações de associação de juízes
tribunal de justiça

A reunião do presidente do TJPB com membros da AMPB foi realizada ontem

Opção
Parlamentares da 
chamada bancada 
ruralista defendem 

que seja mantida uma 
incidência tributária 
diferenciada para o 

agronegócio

n 

Presidente 
diz que está 
à disposição 
dos colegas 
para 
conversar 
sobre 
pleitos dos 
magistrados

Aguinaldo defende diálogo

Foto: Edson Matos

Foto: Ascom/TCE

Foto: Ascom/TJPB
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Quatro em cada 10 brasileiros, ou seja 40%, avaliam a gestão petista como ótima ou boa, segundo levantamento 

Governo Lula tem aprovação de 51%
pesquisa ipespe/Febraban

Matheus Piovesana 

Agência Estado

Quatro em cada 10 brasi-
leiros, ou seja 40%, avaliam o 
governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) como ótimo ou 
bom, enquanto 28% têm ava-
liação ruim ou péssima da 
administração que completa-
rá dois meses nesta terça-fei-
ra, 28. As conclusões são da 
pesquisa Radar Febraban de 
fevereiro, realizada pela Fe-
deração Brasileira de Bancos 
(Febraban) e pelo Ipespe.

A aprovação ao gover-
no Lula chega a 51%, segun-
do o levantamento, e a de-
saprovação, a 36%. Ao todo, 
segundo o levantamento, 
49% dos brasileiros acredi-
tam que a gestão será ótima 
ou boa ao longo deste ano. 
Na rodada anterior, realiza-
da em dezembro, esse por-
centual era de 46%.

Os brasileiros ouvidos 
afirmam ainda que a saúde é 
a área a que o Governo Fede-
ral mais deveria dar atenção 
neste ano, com 23% das res-
postas; emprego e renda veio 
em seguida, com 20%, e edu-
cação logo depois, com 18%. 
No levantamento anterior, 
educação ocupava a primeira 
posição neste ranking.

A pesquisa também cap-
tou as percepções dos brasi-
leiros sobre a situação de vida 
pessoal e a do país neste ano. 
Em termos pessoais, 73% es-
peram que a vida melhore em 
2023, e 10% veem uma piora 
de vida. Outros 14% acham 
que ficará igual a 2022.

Com relação ao país, as 
respostas são menos otimis-
tas: 53% esperam uma me-

lhora neste ano, ante 55% em 
dezembro; 26% dos entrevis-
tados afirmaram esperar que 
o Brasil piore neste ano, e 17% 
acreditam que ficará igual.

O levantamento aponta 
ainda que 38% dos entrevista-
dos esperam que suas finan-
ças pessoais se recuperem 
em 2023, enquanto 25% ante-
veem uma melhoria somente 
em 2024. Na economia nacio-
nal, 47% veem melhora ape-
nas no ano que vem, e 26% es-
pera que melhore ainda neste 
ano. 35% esperam uma reto-
mada no crescimento do País 
em 2023.

A pesquisa foi feita com 
2.000 entrevistados, em todas 
as cinco regiões do país, le-
vando em conta pessoas com 
18 anos ou mais. A margem 
de erro é de 2,2 pontos por-
centuais para mais ou para 
menos. Foi a primeira roda-
da da pesquisa feita após a 
posse do governo Lula e após 
os atos antidemocráticos de 8 
de janeiro.

Saúde
Os brasileiros ouvidos 
afirmam ainda que a 
saúde é a área a que o 
Governo Federal mais 

deveria dar atenção 
neste ano, com 23% das 

respostas

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva reinstalou on-
tem o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Consea), desativa-
do no início da gestão ante-
rior, em 2019. O colegiado é 
um órgão de assessoramen-
to da Presidência da Repú-
blica e um espaço institu-
cional para a participação e 
o controle social na formu-
lação, no monitoramento e 
na avaliação de políticas pú-
blicas de segurança alimen-
tar e nutricional e comba-
te à fome.

“Combater a fome é uma 
coisa muito séria. Porque é 
verdade que se nós produzi-
mos alimentos demais nesse 
país e tem gente com fome, 
significa que alguém está co-
mendo mais do que deveria 
comer para que o outro co-

messe um pouco; significa 
que estamos desperdiçando 
alimentos entre a produção 
e o consumo; significa que 
alguma coisa está errada, e 
a mais errada é que as pes-
soas não têm dinheiro para 
comprar o que comer”, disse 
Lula, durante cerimônia no 
Palácio do Planalto.

O presidente assinou o 
decreto que atualiza o fun-
cionamento do Consea e da 
Câmara Interministerial de 
Segurança Alimental e Nu-
tricional (Caisan), que será 
composta por 24 ministé-
rios. Na nova configuração 
do governo federal, o Con-
sea integrará a estrutura da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência.

Lula anunciou que pediu 
ao Ministério do Desenvol-
vimento Agrário a discus-
são de programas para in-
crementar a produção de 
alimentos e da volta da po-

lítica de preço mínimo para 
evitar prejuízos aos traba-
lhadores do campo.

Vamos garantir que, 
se as pessoas produzirem 
em excesso, o governo vai 
comprar esse alimento 
para distribuir onde pre-
cisar. Vamos tentar fazer 
uma grande discussão, não 
só com agricultura familiar, 
mas temos 4,6 milhões de 
propriedades com menos 
de 100 hectares, e precisa-
mos chamar essa gente para 
aumentar a produção de 
alimentos saudáveis”, de-
fndeu o presidente, desta-
cando que a obesidade e o 
consumo de alimentos in-
dustrializados também é 
um problema a ser comba-
tido no país.

Também foram reem-
possados hoje, para manda-
to de 2 anos, os conselheiros 
e a presidente do Consea, a 
nutricionista e pesquisadora 

Elisabetta Recine, que com-
punham o colegiado quan-
do foi desativado, em janei-
ro de 2019.

O decreto com a recom-
posição do conselho foi pu-
blicado na segunda-feira 
(27) em edição extra do Diá-
rio Oficial da União.

A presidente do Consea, 
Elisabetta Recine, defendeu 
que é preciso articular po-
líticas de combate à fome, 
à pobreza, à obesidade e à 
crise climática, aumentar a 
renda e gerar emprego para 
a população, valorizando 
o salário mínimo e garan-
tir terra e território para um 
desenvolvimento humano 
mais justo e igualitário no 
país.

O colegiado já inicou os 
trabalhos na tarde de ontem 
e, entre os primeiros atos, 
está a convocação de uma 
conferência, que deve acon-
tecer até o fim deste ano. 

Reinstalado Conselho de Segurança Alimentar
DesativaDo em 2019

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) decidiu hoje 
(28), por 11 votos a 4, afas-
tar do cargo o juiz federal 
Marcelo Bretas, enquan-
to ele é investigado por su-
postas irregularidades na 
condução de processos. O 
magistrado foi responsá-
vel por casos da Operação 
Lava Jato no Rio de Janeiro.

Bretas é alvo de três re-
clamações disciplinares 
no CNJ, que foram julga-
das em conjunto ontem. 
Por unanimidade, os con-
selheiros decidiram abrir 
processo administrativo 
disciplinar (PAD) contra o 
magistrado.

As reclamações que re-
sultaram no PAD são sigi-
losas e foram julgados a 

portas fechadas. Somente 
os advogados de Bretas ti-
veram permissão para per-
manecer na sala.

Um desses processos 
diz respeito a uma recla-
mação da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
que alega ter havido irre-
gularidades na negociação 
de acordos de delação pre-
miada homologados pelo 
magistrado. Em proximi-
dade com promotores, ele 
teria negociado termos di-
retamente com advogados, 
diz a OAB.

Outro processo
Outro processo foi aber-

to pelo prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes, que 
reclamou ter sido prejudi-
cado intencionalmente por 
Bretas na eleição de 2018 
para o Governo do Estado 

do Rio. Na ocasião o magis-
trado foi responsável por 
homologar delação pre-
miada que envolvia Paes 
em um suposto esquema 
de propinas.

A terceira reclamação 
foi aberta pelo corregedor 
nacional de Justiça, minis-
tro Luís Felipe Salomão, 
que investiga possíveis ir-
regularidades na presta-
ção de serviços judiciais 
sob responsabilidade de 
Bretas.

O juiz Marcelo Bretas, 
por meio de seus advo-
gados no processo, nega 
qualquer irregularidade. A 
Agência Brasil tenta conta-
to com os defensores para 
comentar a decisão desta 
terça-feira (28).

Em 2020, Bretas teve 
aplicada contra si a pena 
de censura, em decorrên-

cia de sua superexposição 
em dois eventos públicos 
da agenda do então presi-
dente Jair Bolsonaro

CNJ afasta juiz Marcelo Bretas das funções
processo Disciplinar

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu li-
bertar 137 pessoas presas em 
decorrência dos atos golpis-
tas de oito de janeiro, quan-
do as sedes dos Três Poderes 
foram depredadas por vân-
dalos inconformados com 
o resultado da eleição presi-
dencial.

As solturas foram deter-
minadas em uma série de 
despachos dentro de um pro-
cesso sob sigilo de relatoria 
de Moraes. O Supremo con-
firmou que as decisões or-
denam a soltura imediata 
desses presos. O ministro 
entendeu que as condutas 
dessas pessoas foram menos 
graves, não sendo elas finan-
ciadoras ou executoras prin-
cipais dos atos, e que por isso 
elas podem responder à de-
núncia a partir de seus esta-
dos de origem.

Nesses casos, Moraes de-
cidiu substituir a prisão pre-
ventiva por outras medidas 
cautelares, como uso de tor-
nozeleira eletrônica, cance-
lamento de passaporte, proi-

bição de sair de casa à noite 
e aos fins de semana, cas-
sação de qualquer registro 
para posse ou porte de ar-
mas, proibição de se comu-
nicar com outros investiga-
dos e apresentação semanal 
a um juiz.

Estados
De acordo com as deci-

sões, estão autorizados a vol-
tar para suas casas presos de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Es-
pírito Santo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambu-
co, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo.

“Na análise dos casos, o 
ministro avaliou que a maio-
ria tem a condição de réu pri-
mário e filhos menores de 
idade, além de já terem sido 
denunciados pela Procura-
doria Geral da República por 
incitação ao crime e associa-
ção criminosa”, disse o Su-
premo, em nota.

Com as decisões, cerca 
de 800 das mais de 1,4 mil 
pessoas presas em Brasília 
ainda permanecem no sis-
tema penitenciário do Dis-
trito Federal.

Moraes decide soltar mais 
137 presos por atos golpistas

Distrito FeDeral

Felipe Pontes 

Agência  Brasil

Presidente Lula discursa durante a cerimônia de reinstalação do Consea, realizada ontem no Palácio do Planalto

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Felipe Pontes 

Agência Brasil
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Bretas é alvo de 
três reclamações 
disciplinares no 
CNJ, que foram 
julgadas em 
conjunto ontem e 
os conselheiros 
decidiram 
abrir processo 
administrativo 
disciplinar 
contra o 
magistrado
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Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que seus inspetores encontraram vestígios de material nuclear

Irã produz urânio usado em bomba
armas nucleares

Agência Estado

A Agência Internacional 
de Energia Atômica (Aiea) 
confirmou que seus inspeto-
res haviam encontrado vestí-
gios de material nuclear qua-
se puro o suficiente para a 
produção de armas nas ins-
talações subterrâneas de For-
dow, no Irã, mas disse que 
Teerã continua a produzir 
urânio enriquecido a 60% 
no local.

Em um relatório confi-
dencial enviado aos Estados 
membros e visto pelo The 
Wall Street Journal, a agência 
afirmou que coletou amos-
tras que continham partícu-
las altamente enriquecidas 
a até 83,7% durante uma ve-
rificação em Fordow, em 22 
de janeiro. A Aiea falou que 
o Irã alegou em uma carta 
que isso teria sido resultado 
de “flutuações não intencio-
nais nos níveis de enriqueci-
mento”.

Uma eventual produção 
deliberada de material para 
armas pelo Irã poderia ge- O Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Uni-
das realizou um debate so-
bre violações dos direitos 
humanos relacionadas com 
o uso da pena de morte, em 
particular no que concerne 
aos crimes mais graves.

Ao apresentar a posição 
da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(CPLP), o ministro da Jus-
tiça e Direitos Humanos de 
Angola, Marcy Lopes, enfa-
tizou a defesa da vida.

“É o direito sobre o qual 
não existem outros direi-
tos. O direito à vida deve 
ser preservado a todo o 
custo pelos estados, aci-
ma de todos os outros di-
reitos, porque é por via do 
direito à vida que se pro-
tege a pessoa humana. É 
um dos pilares constituti-
vos da nossa comunidade, 
onde todos os esforços fo-
ram enviados. É com orgu-
lho que asseguramos que 
todos os esforços foram en-
vidados para que ele se tor-
nasse uma realidade”.

Lopes destacou a estra-
tégia gradual adotada pela 
comunidade sobre o tema. 

“Em primeiro lugar, através 
do estabelecimento de uma 
moratória. Bem como na li-
mitação do seu uso para 
os crimes mais graves. Em 
mais nenhum país da nossa 
comunidade vigora a pena 
de morte. Deste modo, afir-
mamos o nosso compro-
misso para a proteção do 
direito à vida, sendo o bem 
mais precioso que merece 
uma proteção efetiva a ní-
vel universal. A CPLP con-
tinuará a militar a favor da 
eliminação da violação dos 
direitos humanos relacio-
nadas com a aplicação da 
pena de morte. Em parti-
cular no que diz respeito à 
limitação da pena de morte 
e aos crimes mais graves”.

No evento, participa-
ram ainda o integrante da 
Comissão de Direitos Hu-
manos, José Manuel Santos 
Pais e o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros de Portu-
gal, João Gomes Cravinho. 

Moratórias e abolição
Na abertura, o alto co-

missário para os Direitos 
Humanos, Volker Turk, pe-
diu aos países que limitem 
a pena capital com morató-
rias e atuem para a abolição.

Países africanos pedem fim da pena de morte
direitos humanos

A Rússia tem adotado o 
yuan chinês como alternativa 
diante das limitações às redes 
financeiras ocidentais e ao 
dólar americano. Exportado-
res de energia estão cada vez 
mais sendo pagos em yuan. 
O fundo soberano da Rússia 
está usando a moeda chinesa 
para armazenar suas rique-
zas de petróleo. As empre-
sas russas tomaram emprés-
timos em yuan e as famílias 
estão guardando suas econo-
mias na moeda.

A valorização da moe-
da chinesa dentro da Rússia 
aprofunda os laços entre dois 
países que por muito tempo 
rivalizaram pela influência 
global, mas que se aproxima-
ram em meio ao desconten-

tamento compartilhado com 
o Ocidente. Também serve à 
campanha longa e frustrada 
da China para tornar o yuan 
um ativo mais proeminen-
te das finanças e do comér-
cio globais.

Um porta-voz do Minis-
tério das Finanças da Rús-
sia disse que a moeda chine-
sa está “assumindo um papel 
cada vez mais importante” 
em seu fundo soberano, que 
dobrou a parcela de reservas 
em yuan, para 60% em de-
zembro. O Ministério come-
çou a vender yuans em janei-
ro para cobrir seu crescente 
déficit orçamentário. A par-
cela das exportações russas 
pagas em yuan subiu de 0,4% 
antes do início da guerra para 
14% em setembro, segundo 
dados do banco central.

Rússia recorre ao yuan 
como alternativa ao dólar

economia

Agência Estado
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A Aiea revelou 
que coletou 
amostras que 
continham 
partículas 
altamente 
enriquecidas 
a até 83,7% 
durante uma 
verificação em 
Fordow, em 22 
de janeiro

A Organização das Nações Unidas está promovendo uma série de debates sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos

rar uma crise nas atividades 
nucleares do país. Diploma-
tas europeus disseram que 
esse seria um gatilho para 
agirem para acabar formal-
mente com o acordo nucle-
ar de 2015.

 Autoridades ocidentais 
também afirmam que a situ-
ação poderia estimular Israel 
a realizar um ataque militar 
ao programa nuclear irania-
no. As autoridades israelen-
ses não falam publicamente 
sobre os seus planos. “Deste modo, 

afirmamos 
o nosso 
compromisso 
para a 
proteção do 
direito à vida, 
sendo o bem 
mais precioso 
que merece 
uma proteção 
efetiva a nível 
universal

Marcy Lopes

Para ele, até que todas 
as nações possam abolir a 
pena capital, “o caminho 
para a defesa da dignida-
de humana nunca estará 
totalmente completo”.

Turk destaca que faz 
anos que as Nações Uni-
das se opuseram à pena 
de morte em todas as cir-
cunstâncias e que partilha 

da posição “com a mais for-
te convicção”.

Dignidade
Segundo ele, em última 

análise, trata-se da promes-
sa da Carta da ONU dos 
mais altos padrões de prote-
ção de todos os seres huma-
nos. Em dezembro passado, 
um recorde de 125 nações 
votaram a favor de uma re-
solução pedindo uma mora-
tória global sobre o uso da 
pena de morte com vista à 
sua abolição.

Para o chefe de Direitos 
Humanos, existem razões 
profundamente convincen-
tes para essa posição, tanto 
de princípios quanto práti-
cas. Para ele, é a mais severa 
e irreversível das penas di-
fícil de conciliar com a dig-
nidade humana e com o di-
reito à vida.

Turk disse que a cele-
bração dos 75 anos da De-
claração Universal dos Di-
reitos Humanos seja um 
motivo para a medida e 
que todos são “desafiados a 
ir além”. O apelo aos gover-
nos é que recolham, anali-
sem e disponibilizem da-
dos públicos sobre seu uso 
e eficácia real.

Quatro integrantes da 
mesma família são acusa-
dos pelo assassinato da mo-
delo Abby Choi, de Hong 
Kong. Eles compareceram 
ao tribunal na segunda-fei-
ra (27), depois que a polí-
cia afirmou ter encontrado 
partes do corpo da modelo 
desmembrado, informou a 
emissora pública RTHK.

O ex-marido de Choi, 
Alex Kwong, 28, seu ir-
mão Anthony, 31, e seu pai, 
Kwong Kau, 65, são acusa-
dos do assassinato. A mãe 
de Alex Kwong, Jenny Li, 
63, é acusada de atrapalhar 
o trabalho da Justiça, infor-
mou a RTHK.

Todos os quatro tiveram 
fiança negada, decidiu o Tri-
bunal de Magistrados do 
distrito de Kowloon. Eles 
ainda podem recorrer da 
decisão.

O corpo da modelo Abby 
Choi, de 28 anos, foi encon-
trado esquartejado, com algu-
mas partes cozidas e guarda-
das dentro de uma geladeira 
no distrito de Tai Po, em Hong 
Kong. Abby Choi estava desa-
parecida desde a última terça-
feira, 21. Ela deveria pegar o 
filho com seu ex-marido, mas 
não apareceu.

Assassinato de Abby Choi
No domingo, 26, os inves-

tigadores identificaram um 
crânio, várias costelas e ca-

belos, que se acredita serem 
os restos mortais de Choi, 
em uma grande panela de 
sopa de aço inoxidável, dis-
se a polícia. Outras partes 
do corpo, incluindo o tron-
co e as mãos de Choi, conti-
nuam desaparecidas.

Prossegue uma investi-
gação policial que começou 
na quarta-feira, 22, depois 
que Choi, 28, foi dada como 
desaparecida. Dois dias de-
pois, partes de seu corpo fo-
ram encontradas em uma 
casa no distrito de Tai Po, 
disse a polícia.

Na propriedade onde os 
restos mortais foram encon-
trados, havia uma serra elé-
trica e um moedor de carne. 
A serra elétrica teria sido 

Ex-marido e parentes são suspeitos de matar e esquartejar modelo 
hong Kong

Agência Estado n 

O corpo da 
modelo Abby 
Choi, de 
28 anos, foi 
encontrado 
esquartejado, 
com algumas 
partes cozidas 
e guardadas 
dentro de uma 
geladeira no 
distrito de Tai 
Po, em Hong 
Kong

usada para desmembrar o 
corpo da vítima, e o mo-
edor foi usado para moer 
os restos mortais de Abby 
Choi, segundo o superin-
tendente da polícia, Alan 
Chung. A análise forense 
indicou que havia um bu-
raco na parte de trás do crâ-
nio da modelo

O ex-marido de Choi foi 
preso no sábado, 25 em um 
píer de balsas em uma das 
ilhas periféricas da cidade, 
disse a polícia. Seu irmão e 
seus pais foram presos na 
sexta-feira (24).

Uma quinta suspeita, 
uma mulher de 47 anos, foi 
presa no domingo em co-
nexão com o caso, disse a 
polícia.

Choi, uma modelo e in-
fluenciadora de redes so-
ciais com mais de 100 mil 
seguidores no Instagram, 
apareceu recentemente 
como capa digital para a 
revista de luxo L’Officiel 
Monaco e participou da Pa-
ris Fashion Week deste ano.

O caso repercutiu no fim 
de semana, enquanto deta-
lhes da investigação domi-
navam as manchetes da im-
prensa local. Milhares de 
pessoas deixaram condo-
lências nos perfis de redes 
sociais de Choi.

O tribunal adiou o caso 
até 8 de maio para permi-
tir uma investigação poli-
cial mais aprofundada, in-
formou a RTHK.

Foto: Violaine Martin-ONU

ONU News
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Em 2022, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada subiu 9,5%

IBGE: cresce número de 
pessoas ocupadas na PB

mais emprego

Thadeu Rodrigues 

Thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +0,34%

R$ 5,225
-0,74%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Janeiro/2023        +0,53
Dezembro/2022  +0,62
Novembro/2022  +0,41
Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29

Euro  Comercial

+0,16%

R$ 5,532

Libra  Esterlina

+0,29%

R$ 6,297

Ibovespa

104.931 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%

O número de pessoas ocu-
padas na Paraíba aumentou 
em 130 mil, no ano de 2022, em 
comparação com 2021. Confor-
me a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad) Trimestral, rea-
lizada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a quantidade de po-
pulação ocupada subiu 9,5% 
de um ano ao outro, passando 
de 1,35 milhão, em 2021, para 
1,48 milhão, em 2022. O IBGE 
constatou queda na desocupa-
ção e na informalidade.

Os setores responsáveis 
por empregarem o maior nú-
mero de trabalhadores foi o de 
comércio e reparação de veícu-
los automotores e motocicle-
tas, com 307 mil pessoas. Logo 
após estão administração pú-
blica, defesa, seguridade so-
cial, educação, saúde huma-
na e serviços sociais (302 mil); 
agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pesca e aquicul-
tura (187 mil); indústria (137 
mil) e construção (128 mil).

A pesquisa indica que a 
taxa de desocupação na Paraí-
ba reduziu a 10,3%, no quarto 
trimestre de 2022, fechando o 
ano com índice de 11,9%, pró-

ximo ao nível pré-pandemia 
de Covid-19. Em 2019, a taxa 
foi de 11,8%. Nos anos seguin-
tes os índices foram de 15% 
(2020) e 14,8% (2021). 

O quarto trimestre de 2022 
registrou leve queda (0,6 pon-
tos percentuais frente ao ter-
ceiro trimestre (10,9%). Já em 
relação ao quarto trimestre de 
2021 (13%), a diferença foi ain-
da maior (2,7 p.p.).

No ano passado, os estados 
de Bahia (15,4%), Pernambuco 
(14,2%) e Sergipe (12,9%) apre-
sentaram índices superiores 

ao da Paraíba, no que se re-
fere à desocupação. Em 2021, 
havia 236 mil desempregados 
no estado, mas a quantidade 
caiu para 201 mil, em 2022, o 
que corresponde a uma redu-
ção de 14,5%, isto é, 35 mil pes-
soas saíram da desocupação.

A taxa paraibana de in-
formalidade também dimi-
nuiu. Recuou 0,6 pontos per-
centuais, em 2022, em relação 
a 2021, e passou de 52,1% para 
51,7%. Outro indicativo que 
apresentou redução foi o de 
subutilização da força de tra-

balho no estado, que caiu de 
38,5%, em 2021, para 30,4%, em 
2022. O indicativo é referente à 
proporção de pessoas desocu-
padas, subocupadas por insu-
ficiência de horas trabalhadas 
e na força de trabalho poten-
cial, em relação à força de tra-
balho ampliada.

Remuneração
A remuneração média dos 

trabalhadores foi fixada em 
R$ 2.027, no ano passado, com 
sutil elevação frente a 2021 
(R$ 2.020). 

n 

Setor 
responsável 
pelo maior 
número de 
empregos foi 
o de comércio 
e reparação 
de veículos, 
com 307 mil 
contratações

No ano passado, pelo menos 35 mil pessoas saíram da desocupação no estado

O IBGE aponta haver 98 
milhões de pessoas ocu-
padas, no país, em 2022, a 
maior média anual da série 
e 7,4% acima de 2021. A mé-
dia anual da taxa composta 
de subutilização foi estima-
da em 20,8%, o que represen-

ta redução de 6,4 pontos per-
centuais sobre 2021, quando 
a taxa registrada foi de 27,2%. 

A média anual da popu-
lação subutilizada (24,1 mi-
lhões de pessoas em 2022) 
recuou 23,2% frente a 2021. 
Já o contingente de pes-

soas subocupadas por in-
suficiência de horas traba-
lhadas, foi estimado em 6,2 
milhões de pessoas, com re-
dução de 17,3% sobe o ano 
anterior. 

A população desocupa-
da (10,0 milhões de pessoas), 

apresentou queda (-27,9%) en-
tre 2021 e 2022. Segundo o 
IBGE, 3,9 milhões de pessoas 
saíram dessa situação. A taxa 
média anual de desocupa-
ção foi estimada em 9,3%, re-
cuando 3,9 pontos percen-
tuais frente a de 2021 (13,2%).

Brasil tem maior média de ocupação da série

Estimular o desenvolvi-
mento do turismo e colabo-
rar para o fortalecimento da 
sua cadeia produtiva no esta-
do da Paraíba. Esse é o propó-
sito do Sebrae/PB, a partir da 
execução de projetos voltados 
à exploração da atividade tu-
rística e apoio ao crescimento 
econômico das regiões, com 
foco, na prática de experiên-
cias de inovação, tecnologia e 
sustentabilidade.  

De acordo com a gestora 
de turismo e economia cria-
tiva do Sebrae/PB, Regina 
Amorim, o papel desempe-
nhado pela instituição inclui 
ações estratégicas como a or-
ganização de eventos, pres-
tação de consultorias e orien-
tações para qualificação dos 
pequenos negócios e comu-

nidades que estão inseridos 
no ambiente turístico. “O ob-
jetivo é qualificar os territó-
rios para o desenvolvimento 
do turismo, com visão volta-
da à economia criativa e eco-
nomia da experiência. Tratar 
o fortalecimento da gover-
nança, formatar rotas e rotei-
ros turísticos, disponibilizar 
consultorias para preparar 
os equipamentos turísticos 
são algumas das ações que 
são realizadas pelo Sebrae”, 
comentou.

Através do projeto “Sebrae 
Turismo Criativo e Colabora-
tivo 2023” a instituição pre-
tende fortalecer ainda mais a 
divulgação dos produtos, ro-
tas e roteiros turísticos do es-
tado, desenvolvendo as po-
tencialidades de cada região. 

Segundo Regina Amorim, 
cada área tem sua caracteri-
zação própria e precisa ser ex-
plorada de forma criativa para 
o público visitante. 

“O turismo é uma ativida-
de econômica bem democráti-
ca, pois impacta positivamen-
te em mais de 500 atividades. 
Além disso, o fluxo de turistas 
contribui para a movimenta-
ção da economia com nova in-
jeção de recursos financeiros 
no território.  Neste sentido, o 
intuito do Sebrae é fortalecer a 
identidade turística regional e 
promover a melhoria da qua-
lidade e da gestão dos servi-
ços do destino turístico. Outro 
aspecto fundamental é a pros-
pecção e acesso a novos mer-
cados para fortalecer a cadeia 
produtiva”, concluiu.

Expo Turismo Paraíba 
O evento é uma das ações 

de destaque do Sebrae para in-
centivar o turismo e está pro-
gramado para acontecer no 
período de 25 a 27 de maio 
deste ano, no Centro de Con-
venções da cidade de João Pes-
soa. Além de concentrar os 
atrativos das 12 regiões tu-
rísticas da Paraíba, que com-
põem o Mapa da Regionali-
zação do Turismo (MTUR), a 
programação vai contar com 
150 estandes em sua estrutura 
e a participação de 300 exposi-
tores. A expectativa de público 
é de 18 mil pessoas no local e 
20 mil acessos através da pla-
taforma digital de divulgação.  
Na edição anterior, mais de 90 
municípios do estado partici-
param das ações do evento.

Sebrae possui projetos em todas as regiões 
incentivo ao turismo

Juro que tentei não deixá-los na mão, na semana 
passada, no carnaval mais importante da nossa 
existência. Pensei até na solução perfeita: um artigo 
novinho em folha feito pela… inteligência artificial!

Porém, eis o resultados da nossa astúcia em 
digitar “Criar artigo sobre o ChatGPT a partir da 
coluna Pegada Digital do Jornal A União”, na novidade 
tecnológica do momento:

“Desculpe, mas como um modelo de linguagem 
treinado pela OpenAI, não tenho acesso direto à 
coluna Pegada Digital do Jornal A União. No entanto, 
posso lhe dar algumas informações gerais sobre o 
ChatGPT que podem ser relevantes para a coluna.

O ChatGPT é um modelo de linguagem 
desenvolvido pela OpenAI que utiliza a tecnologia 
de inteligência artificial para gerar respostas em 
linguagem natural a partir de uma entrada de texto. 
Ele foi treinado em uma grande quantidade de dados 
de texto para aprender a modelar a linguagem 
natural e pode ser usado em várias aplicações, como 
assistentes virtuais, chatbots, tradução automática e 
geração de texto.

O ChatGPT é uma das variantes do modelo GPT 
(Generative Pre-trained Transformer) da OpenAI, que 
é uma classe de modelos de linguagem baseados 
em redes neurais profundas. O GPT-3, a versão mais 
recente do modelo, é capaz de gerar textos altamente 
convincentes e pode ser usado para uma ampla 
variedade de tarefas de processamento de linguagem 
natural.

Espero que essas informações possam ser úteis 
para a sua coluna Pegada Digital”.

Poxa vida, HAL 9.000! Se não me substituis, para 
que servis? 

O sonho mágico/pesadelo distópico da substituição 
do nosso intelecto pelas máquinas oniscientes ainda 
está exclusivo da ficção científica, por enquanto.

Por isso mesmo, ao se referir às tecnologias cada 
vez mais imitadoras da nossa inteligência, mas aquém 
das nossas redes neurais naturais, os cientistas da 
área começaram, nos anos 2010, a abandonar o termo 
“inteligência artificial” por “machine learning” ou 
“aprendizado de máquina”. Como descreve o jornalista 
Bruno Garattoni, em matéria deste mês de março de 
2023 sobre o assunto, essa definição “refletia melhor 
a nova geração de algoritmos - que eram capazes de 
aprender sozinhos, por tentativa e erro, sem que você 
precisasse ‘ensiná-los’”.

É deste desenvolvimento do aprendizado de 
máquina que saíram desde o auto-completar do 
Google até o reconhecimento de rostos na nossa 
biblioteca de fotos digitais. Aplicações interessantes 
e úteis, porque nos auxiliam no dia a dia, e com as 
limitações necessárias para fazer só isso mesmo, 
auxiliar, e não substituir, ok, Skynet?

O ChatGPT - e outros modelos de algoritmos como o 
Bard, que vai complementar as buscas do Google - são 
apenas “papagaios” nas palavras da cientista Emily 
Blender, linguista da Universidade de Washington, 
também citada na mesma matéria de Garattoni:

“Eles são baseados na análise estatística de 
quantidades muito grandes de dados. As palavras 
são representadas pelas relações que têm com outras 
palavras e é só isso. Os modelos não têm nenhuma 
conexão com o mundo, ou intenção de comunicar 
qualquer coisa”.

Para ser mais cientificamente preciso quanto 
a descrição, “papagaios estocásticos” - termo 
matemático que significa “probabilístico - que juntam 
palavras com muita probabilidade de aparecerem 
juntas a partir da alimentação e análise de textos 
escritos por seres humanos. Ou, como o próprio 
ChatGPT nos informou na interação citada no começo 
da coluna, um “modelo de linguagem treinada”, 
jeito menos jocoso de se referir a operação do que a  
metáfora do “mascote de pirata” de Blend.

E se a opção de descrição fosse “a partir da coluna 
Pegada Digital” com 100% das redes neurais naturais 
de José Maria Mendes, qual opção sairia: o fino ou o 
jocoso? Deixemos a máquina treinar e descobriremos 
já já…

De toda forma, é interessante perceber que o 
treinamento proporcionado pela OpenAI já permitiu 
ao algoritmo entender e responder com plausibilidade 
- e talvez até com certa empatia pela Quarta-feira de 
Cinzas alheia - à minha questão. E que paremos por 
aqui, tá bem? Não quero Naná Garcez, Gisa Veiga e 
Thais Cirino me trocando pelo ChatGPTJMM, com bits 
altamente convincentes e que, principalmente, não 
falta o trabalho para curtir o carnaval mais importante 
da nossa existência!

Pegada 
      Digital

José Maria Mendes
@zewan | Colaborador

Hall 9.000 ou Skynet? 
Por enquanto, só 
papagaios do ChatGPT!Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Valor fechou o ano em R$ 2.715, segundo a Pnad Contínua do IBGE, 1% a menos que o registrado no ano anterior

Cai a renda média do trabalhador
em 2022

Vitor Abdala 

Agência Brasil

O rendimento médio real 
do trabalhador brasileiro fe-
chou o ano de 2022 em R$ 2.715, 
valor 1% inferior ao registrado 
no ano anterior. O dado é da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad), divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De 2020 para 2021, a renda 
média do trabalhador já havia 
caído 7% ao passar de R$ 2.949 
para R$ 2.743, uma perda de 
7,9% em seu poder de compra 
em dois anos.

Mesmo assim, analisando-
se apenas o último trimestre 
de 2022, quando o rendimento 
médio ficou em R$ 2.808, hou-
ve ganhos para o trabalhador. 
A renda real cresceu 1,9% em 
relação ao terceiro trimestre 
do ano e 8,3% na comparação 
com o quarto trimestre de 2021.

Massa
A massa de rendimento real 

do trabalhador em 2022, a soma 
da renda de todos os trabalha-
dores, atingiu R$ 261,3 bilhões, 
uma alta de 6,9% em relação a 
2021. É o maior valor da série 
histórica iniciada em 2021. O 
recorde é resultado do aumento 
da população ocupada, já que o 
rendimento médio caiu no ano.

Estão abertas novas vagas 
para o Coletivo Online, capa-
citação do Instituto Coca-Cola 
Brasil, em parceria com a Solar 
Coca-Cola, segunda maior fa-
bricante do Sistema Coca-Cola 
do país. O curso on-line e gra-
tuito está com 500 vagas na Pa-
raíba e é destinado a jovens de 
16 a 25 anos, com renda fami-
liar de até dois salários míni-
mos e que finalizaram ou estão 
concluindo o Ensino Médio. O 
objetivo é facilitar o entendi-
mento sobre o mercado de tra-
balho, bem como direcionar a 
juventude a vagas de trabalho, 

com dicas reais e atualizadas 
de como fazer um currículo, 
como se portar em uma entre-
vista e até mesmo organização 
e planejamento financeiro.

“O início do ano vem cheio 
de planos e metas a cumprir 
e uma delas é a conquista de 
um emprego. E esse é o mo-
mento ideal para se inscre-
ver no Coletivo e começar o 
ano com tudo “, comenta Ala-
na Barros, Coordenadora de 
Sustentabilidade e Responsa-
bilidade Social da Solar Co-
ca-Cola.

Além de on-line e gratui-

to, o curso é realizado com 
duração rápida, via WhatsA-
pp e está disponível em todo 
o território nacional. São, ao 
todo, 11 videoaulas, que po-
dem ser maratonadas, bastan-
do ter uma conexão à internet 
para conseguir receber os ví-
deos. Concluída a capacitação 
o jovem irá receber um Certi-
ficado de Conclusão para adi-
cionar ao currículo e poderão 
se cadastrar em uma comu-
nidade de vagas exclusivas 
de mais de 400 empregado-
res parceiros. Pelo menos 30% 
dos formandos são inseridos 

diretamente no mercado de 
trabalho por meio das empre-
sas parceiras. 

Para se inscrever é ne-
cessário cadastrar o mesmo 
WhatsApp que for fazer as au-
las, através deste link: https://
bit.ly/SOLAR2023.

Coletivo Mover 
Além do Coletivo Online, 

o Instituto Coca-Cola Brasil 
também abre inscrições para 
o Coletivo Mover. A capaci-
tação é uma parceria entre o 
Instituto Coca-Cola Brasil e o 
Mover (Movimento pela Equi-

dade Racial) focada exclusiva-
mente nos jovens negros e ne-
gras do país.

Além das 11 aulas, certi-
ficado de conclusão e opor-
tunidade de entrar na comu-
nidade de vagas exclusivas, 
os jovens contarão com cinco 
aulas exclusivas a mais foca-
das na temática racial para o 
mercado de trabalho. O cur-
so pode ser feito de qualquer 
lugar e a qualquer momento 
também através do WhatsA-
pp. As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser feitas 
aqui: https://bit.ly/3XGOrit.

Capacitação para o mercado de trabalho abre 500 vagas
on-line e gratuita

O Banco do Nordeste 
(BNB) alcançou, em 2022, 
a marca histórica de R$ 
2,015 bilhões de lucro lí-
quido. O valor é o maior 
já registrado pela insti-
tuição financeira em seus 
70 anos de atuação. O re-
sultado do ano passado é 
24,5% acima do R$ 1,6 bi-
lhão alcançado em 2021.

O resultado opera-
cional, medido antes das 
despesas administrati-
vas, atingiu o montante 
de R$ 3,28 bilhões, repre-
sentando um acréscimo 
de 16,7% em relação ao 
desempenho de 2021.

Os números refletem 
melhorias em procedi-
mentos, digitalização e 
automação de processos 
visando ao aumento de 
eficiência. “Temos mui-
ta clareza sobre o nos-
so papel de banco de de-
senvolvimento, por isso, 
consideramos funda-
mental ser mais eficien-
tes e pensar na atuação 
do banco a longo prazo. 
Alcançar lucros como 
esse reforça essa visão de 
longo prazo e capitaliza o 
banco a investir em mais 
projetos de desenvolvi-
mento”, explica o presi-
dente do BNB, José Go-
mes da Costa.

A remuneração da 
taxa de administração 
do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento 
do Nordeste (FNE) foi 
a principal contribuição 
para os resultados finan-
ceiros obtidos. “Nós con-
seguimos registrar uma 
elevação da receita com a 
taxa de administração do 
FNE, apesar dessa taxa 
ter tido uma redução per-
centual de 2,1% ao ano, 
no exercício de 2021, para 
1,8% ao ano, em 2022. A 
compensação foi feita 
pelo esforço de todos os 
colaboradores do banco 
para aumentar a cartei-
ra de crédito”, afirma José 
Gomes da Costa.

O executivo se refe-
re aos desembolsos fei-
tos com recursos do FNE 
e outras fontes que so-
maram cerca de R$ 49 
bilhões. O volume cor-
responde às operações 
realizadas na área de 
atuação do banco e re-
presenta um aumento de 
23,5% na injeção de recur-
sos na economia, na com-
paração com o exercício 
anterior. “Nós consegui-
mos alocar um volume 
maior com a mesma es-
trutura. Para isso, revi-
samos processos com o 
objetivo de sermos mais 
eficientes. Mostra disso 
é que a nossa rentabili-
dade sobre o patrimô-
nio líquido de 2022 foi de 
24,4%, superior à média 
do mesmo indicador de 
rentabilidade dos maio-
res bancos do país, que 
ficou abaixo de 17%”, diz.

BNB registra 
lucro líquido 
de R$ 2 bi 
em 2022

marca histórica

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) afirmou on-
tem que o Desenrola, desenha-
do para a renegociação de dívi-
das, poderá ser anunciado na 
próxima semana. Em evento 
no Palácio do Planalto para a 
reinstalação do Conselho Na-
cional de Segurança Alimen-

tar, o petista disse que o pro-
grama está “pronto”. “Outra 
coisa importante que está para 
ser anunciado é o Desenrola. 
Está pronto, acho que na se-
mana que vem vamos poder 
anunciar”, disse o presidente.

Ao falar da necessidade de 
tirar a população do “arrocho” 
no mercado de crédito, o pe-
tista citou que hoje existem 51 
milhões de pessoas que devem 
entre zero e dois salários míni-

mos, o equivalente a R$ 50 bi-
lhões. “Essas pessoas, às vezes, 
devem R$ 100, R$ 200, R$ 300, 
e estão penduradas no Serasa. 
E não podem comprar mais 
nada, não podem ter mais cré-
dito. Temos que dar um jei-
to de resolver isso. É por isso 
que Haddad está discutindo 
com sua equipe, com Febra-
ban, Banco do Brasil, com a 
Caixa, com empresários, para 
encontrar uma proposta de fa-

zer com que essas pessoas se li-
vrem dessas dívidas e possam 
voltar outra vez a ser cidadãos 
plenos, com direito a comprar, 
fazer crédito mais uma vez. 
Temos 51 milhões de pessoas 
com R$ 50 bilhões. E por outro 
lado nós temos 35 milhões de 
pessoas com R$ 349 bilhões de 
dívidas”, afirmou Lula.

O presidente comentou 
ainda que a maioria dessas 
dívidas foi contraída nos úl-

timos 14 meses. “São dívidas 
recentes, que as pessoas en-
traram em gargalo que não 
conseguem sair. Precisamos li-
berar esses brasileiros do arro-
cho do crédito. E esse país ele 
pode voltar a ser o país que nós 
sonhamos”, disse.

Ontem, o secretário do Te-
souro Nacional, Rogério Ce-
ron, afirmou que o Desenrola 
está em fase final de prepara-
ção dos atos normativos.

“Desenrola” pode ser anunciado na próxima semana
negociação de dívidas

Amanda Pupo e  
Sofia Aguiar 

Agência Estado

n 

De 2020 para 
2021, a renda 
média do 
trabalhador 
já havia caído 
7% ao passar 
de R$ 2.949 
para R$ 2.743

As novas regras do pro-
grama Bolsa Família de-
vem ser anunciadas ama-
nhã pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Além 
de retomar as exigências 
das contrapartidas, o pro-
grama deve ter um valor 
extra para famílias maio-
res.

As informações são do 
ministro do Desenvolvi-
mento e Assistência Social, 
Família e Combate à Fome, 
Wellington Dias. Segun-

do ele, as famílias recebe-
rão um valor mínimo de R$ 
600, o acréscimo de R$ 150 
por criança até seis anos e 
mais um valor por pessoa.

“O programa terá tam-
bém uma regra que leva em 
conta um per capita [por pes-
soa], a proporção, o tama-
nho de cada família, para 
que a gente tenha mais jus-
tiça nessa transferência de 
renda”, disse, em entrevista 
à imprensa, após participar 
de evento no Palácio do Pla-
nalto, ontem. Ele não adian-
tou, entretanto, qual será o 
valor per capita.

Contrapartidas
Com o novo Bolsa Famí-

lia, o governo deve retomar 
as contrapartidas das fa-
mílias beneficiárias, como 
a manutenção da frequên-
cia escolar das crianças e 
a atualização da caderne-
ta de vacinação. Durante o 
governo de Jair Bolsonaro, 
o programa foi substituído 
pelo Auxílio Brasil, que não 
exigia as contrapartidas.

O programa também 
deve ter o foco na atuali-
zação do Cadastro Único e 
integração com o Sistema 
Único de Assistência Social 

(Suas), com a busca ativa 
para incluir quem está fora 
do programa e a revisão de 
benefícios com indícios de 
irregularidades. Segundo 
Dias, haverá integração com 
outros 32 programas de go-
verno voltados para a quali-
dade de vida da população.

Os novos valores foram 
garantidos com a aprovação 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da Tran-
sição, que estabeleceu R$ 145 
bilhões para além do teto de 
gastos, dos quais R$ 70 bi-
lhões serão para custear o 
programa.

Bolsa Família retoma antigas exigências 
e terá valor extra para famílias maiores 

novas regras

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Programa deve voltar a cobrar contrapartida das famílias, como frequência escolar das crianças e atualização da vacinação

Foto: Rafael Lampert Zart/Agência Brasil
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Intuito é informar os servidores a respeito da nova Lei de Licitações, que entra em vigor no dia 1o de abril

Projeto Amar realiza capacitação
profissionais da saúde

O Projeto de Aprimo-
ramento do Modelo de 
Atenção na Rede de Saúde 
(Amar) iniciou ontem, um 
curso sobre a nova Lei de Li-
citações para profissionais 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). O intuito é ca-
pacitar os servidores com a 
nova legislação que entra em 
vigor no dia 1º de abril. 

De acordo com a coor-
denadora geral do Projeto 
Amar, Rosa Márcia, a ideia 
de realizar o curso surgiu 
pela obrigatoriedade da 
adoção da nova Lei de Lici-
tações 14.133 de 2021. Ela ex-
plica que o curso é destina-
do a todos os servidores da 
SES e do Projeto Amar que 
são ligados à área de licita-
ção, cotações, compras e área 
jurídica. 

“Esse é um marco na ad-
ministração pública, é uma 
mudança considerável nas 
compras, licitações e orça-
mentos e nós precisamos 
estar preparados. É dessa 
forma que a SES e o Proje-
to Amar tem contribuído 
para melhorar o treinamen-
to, a capacitação e a compe-
tência dos seus servidores”, 
pontua. 

A facilitadora da capaci-
tação, Karina Costa, reforça 
que o treinamento é funda-
mental, já que muitos tópi-
cos serão alterados. Ela cita 
como exemplo a duração de 
contrato de fornecimento 
que antes era de um ano e 
agora pode ser de até cin-
co anos.

“Na parte da compra de 
medicamentos, por exem-
plo, isso vai implicar uma 
série de alterações, inclusi-
ve nas melhorias dos edi-
tais. O curso é fundamental. 
A nova legislação vai fazer 
uma alteração substancial 
na norma e os profissionais 
precisam se capacitar, é fun-
damental”, destaca. 

Karina afirma que o cur-
so terá a parte teórica, mas 
vai se concentrar na práti-
ca. “Profissionais vieram 
aqui para entender a norma 
e como eles tem que aplicar. 
Então a gente vai focar mes-
mo em como elaborar. 

A nova lei, por exemplo, 
trouxe uma parte de plane-

jamento inicial, antes mes-
mo da gente licitar. É ne-
cessário saber dessa parte, 
quais documentos são esses 
que é preciso elaborar antes, 
o que é, como elabora. Por 
isso tem que ter a parte prá-
tica, tem que ser com a mão 
na massa”, completa. 

O Curso sobre a Nova 
Lei de Licitações e Contra-
tos (Lei n 14.133 de 2021) no 
âmbito do Projeto Amar tem 
duração de três dias, com 
encerramento no dia 2 de 
março. O Projeto Amar é 
um investimento com recur-
sos internacionais que visa 
o fortalecimento da ação do 
SUS na Paraíba e a consoli-
dação das Redes Integradas 
na Atenção à Saúde. O con-
trato com o BID foi assina-
do em 2020, no valor de US$ 
45 milhões para execução. O 
Governo do Estado também 
investirá recursos próprios, 
com a destinação de US$ 11 
milhões de contrapartida. 
Entre os componentes do 
projeto está a aquisição de 
equipamentos e reforma e 
ampliação de unidades de 
saúde. É essencial a adequa-
ção das áreas técnicas para 
essas licitações, de forma a 
dar agilidade ao programa.

“A nova 
legislação 
vai fazer uma 
alteração 
substancial 
na norma e os 
profissionais 
precisam se 
capacitar, é 
fundamental

 Karina Costa

A jornalista Nice Almei-
da profere nova palestra nes-
ta quarta-feira, às 20h. Desta 
vez a conversa será pelo You-
Tube do Centro Espírita “O 
Consolador” e poderá ser vis-
ta de qualquer parte do Bra-
sil. “O tema trata das Bodas 
de Caná quando Jesus, segun-
do o apóstolo João – o Evan-
gelista -, realizou o primeiro 
milagre, transformando água 
em vinho. Nós vamos expli-
car alguns dos significados 
desse momento e como ele 
nos revela várias mensagens 
do Mestre Jesus”, explicou a 
jornalista.

Nice também chamou a 
atenção para o fato da pales-
tra ser virtual, o que dá uma 
abrangência maior. “A inter-
net amplia os horizontes. E 
falar de Jesus para uma ‘pla-

teia’ tão imensa, com tantas 
possibilidades é muito impor-
tante, porque estamos viven-
do um momento no mundo 
que quanto mais a gente pu-
der ocupar espaços para dis-
seminar a palavra do Cristo, 
melhor é”, ressaltou.

Jornalista Nice Almeida faz 
palestra, hoje, na capital

pelo YouTube

Através do QR Code, 
acesse o link para 

a palestra

n 

O contrato 
com o BID 
para execução 
foi assinado 
em 2020, no 
valor de US$ 
45 milhões

O Einstein e o Grupo Boti-
cário vão lançar o edital “Gru-
po Boticário: Estudo da Re-
lação do Olfato Feminino e 
Contraceptivos”, projeto que 
vai selecionar um aluno PhD 
para realizar estudo que ma-
peie se o uso de anticoncep-
cionais hormonais e outros 
diferentes métodos podem im-
pactar o olfato da mulher.

A parceria se dá por meio 
do Programa Einstein de Ino-
vação em Biotecnologia, lança-
do em junho do ano passado 
pela organização com o ob-
jetivo de fomentar pesquisas 
em biotecnologia e desenvol-
ver novos produtos, em par-
ceria com o Centro de Pesqui-
sa do Olfato (CPO) do Grupo 
Boticário inaugurado em de-
zembro de 2021.

O selecionado irá conduzir 
o estudo ao longo de 12 meses 
na Eretz. bio Biotech, que fica 
sediada no Centro de Ensino 
e Pesquisa Albert Einstein – 
Campus Cecília e Abram Sza-
jman, em São Paulo, contando 
com apoio dos especialistas e 
da estrutura do Einstein e com 
suporte do time do Grupo Bo-
ticário.

“O Brasil é um país que tem 
um potencial enorme em Bio-

tecnologia aplicada à saúde e, 
agora, nosso Programa ganha 
um parceiro importante como 
Grupo Boticário. Essa aliança 
representará um catalisador 
para as possibilidades da bio-
tecnologia no setor voltado ao 
bem-estar e saúde da mulher”, 
afirma Rodrigo Demarch, di-
retor de Inovação do Einstein.

A parceria, segundo o Gru-
po Boticário, irá fomentar e di-
fundir conhecimento sobre o 
olfato para além dos desdo-
bramentos comportamentais, 
visando também a qualida-
de de vida. “A iniciativa tem 
como ponto de partida a inter
-relação entre o olfato e os de-
mais sentidos no uso de méto-
dos contraceptivos, bem como 
buscar respostas fisiológicas 
e comportamentais. O aroma 
marca momentos, nos trans-
porta entre tempos e resgata 
emoções vividas – foi partindo 
da afetividade acerca do olfato 
que surgiu o Centro de Pesqui-
sa do Olfato no final de 2021 e, 
consequentemente, esta parce-
ria”, explica Cesar Veiga, Per-
fumista do Grupo Boticário.

A parceria do Centro de 
Pesquisa do Olfato (CPO) – ini-
ciativa do Grupo Boticário de-
dicado ao estudo do sentido, 

por meio do desenvolvimento 
tecnológico e científico, com o 
objetivo fomentar e difundir 
conhecimento em torno do 
tema – faz parte de um projeto 
do Grupo para alavancar o po-
tencial de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação até 2023.

Einstein
Para se candidatar, é preci-

so acessar o site do edital   até o 
dia 31 de março. A seleção será 
realizada em quatro fases. Na 
primeira etapa, o participan-
te deverá enviar a documenta-

ção solicitada, que contempla: 
currículo lattes, carta de apre-
sentação descrevendo a expe-
riência em relação às qualifica-
ções básicas e preferenciais do 
programa, carta de recomenda-
ção profissional e um projeto na 
área de biotecnologia aplicada à 
saúde no tema de impacto dos 
métodos contraceptivos hor-
monais no olfato das mulheres.

As outras três etapas con-
sistem em: pré-seleção com 
análise curricular e de docu-
mentação, e curadoria dos pro-
jetos do ponto de vista técnico 
e regulatório – feitas pelos es-
pecialistas do Programa Eins-
tein de Inovação em Biotec-
nologia e do Grupo Boticário; 
além de banca final em forma-
to presencial ou virtual, com 
20 minutos para apresentação 
e 30 minutos para arguição.

Como parte da pesquisa 
translacional, isto é, visando 
levar os resultados do estudo 
ao mercado, o edital contem-
pla também uma bolsa para o 
PhD. selecionado, capacitação 
na área de empreendedorismo 
em saúde e oportunidade para 
entender todas as etapas ne-
cessárias no desenvolvimento 
de um novo produto na área 
de biotecnologia.

Edital do Boticário seleciona pesquisador 
anTiconcepcionais e olfaTo

Iniciativa tem como ponto de partida a inter-relação entre o olfato e os demais sentidos no uso de métodos contraceptivos

Foto: Divulgação

São Paulo
Candidato  selecionado 

irá conduzir o estudo 
ao longo de 12 meses 
na Eretz. bio Biotech, 

sediada no Centro 
de Ensino e Pesquisa 

Albert Einstein

Curso é destinado a todos os servidores da SES e do Projeto Amar que são ligados à área de arrematação

Foto: Secom-PB
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Literária

Evento, em Campina Grande, promoverá o lançamento de livros que abordam o teatro e a literatura no estado

EPC homenageia escritores da PB
tarde literária

Letycia Bond 

Agência Brasil 

Na próxima sexta-feira, 
Campina Grande será palco 
de um evento para exaltar a li-
teratura do Estado. Escritores, 
produtores, familiares dos ho-
menageados, integrantes da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), a exemplo da 
presidente Naná Garcez, e lei-
tores estarão reunidos no Mu-
seu de Arte Popular da Paraíba 
(Museu dos Três Pandeiros) em 
uma Tarde Literária. Da pro-
gramação do evento, que será 
promovido pela EPC, constam 
os lançamentos dos livros An-
tologia do Teatro Paraibano 
(volume 1), Paraíba na Literatu-
ra IV e as segundas edições de 
Paraíba na Literatura I, II e III.

A Tarde Literária terá iní-
cio às 17h, e entre os participan-
tes está Diógenes Maciel, que 
em parceria com Monalisa Co-
laço e Suzy Lopes, são autores 
do Antologia do Teatro Parai-
bano. A obra foi produzida atra-
vés de uma parceria entre a EPC 
e a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), reunindo 
cinco produções que marca-
ram o teatro paraibano, entre 
os anos de 1968 e 1981: Paraí
-bê-a-bá, de Paulo Pontes, O 
mundo louco do poeta Zé Li-
meira, de José Bezerra Filho, 
Coiteiros, de José Américo de  
Almeida, Cemitério das Ju-
remas, de autoria de Altimar 
Pimentel, e Beiço de Estrada, 
Eliézer Rolim.

A obra constitui-se como 
importante referência na litera-

tura que versa sobre a arte tea-
tral do estado, destacando as 
peças e os responsáveis por 
sua construção. “O lançamen-
to, pela EPC/Funesc, da Anto-
logia do Teatro Paraibano, é o 
resultado de um esforço coleti-
vo, em face da preservação da 
memória da cultura teatral pa-
raibana na segunda metade do 
século. Obviamente, sabemos 
que a materialidade teatral é 
efêmera, mas mantemos, com 
esta publicação, a possibilida-
de de ler e/ou encenar textos 
que, assim, passam a encontrar 
uma outra materialidade”, dis-
se Diógenes.

Ele considerou que a Tarde 

Foto: Fabiana Veloso 

Literária será de grande rele-
vância para a Rainha da Bor-
borema. “Esse evento ganha 
status de um grande aconteci-
mento, na medida em que ela 
pode ser o pontapé para no-
vas relações e para o reinício 
do nosso ano teatral”.

Para Monalisa Colaço, 
diante de importantes obras 
teatrais da Paraíba, escolher as 
que poderiam fazer parte des-
se projeto foi um dos desafios 
do trio. Após discussões e uma 
imersão, foi utilizado como um 

Tarde Literária será realizada no Museu dos Três Pandeiros, com a presença de escritores, produtores e familiares dos homenageados

A proposta do governo fede-
ral para garantir a segurança no 
perímetro do Vale do Javari, no 
Amazonas, deve coincidir com 
dados que constam de um plano 
elaborado pelo indigenista Bruno 
Pereira. A informação é do secre-
tário nacional da Segurança Pú-
blica, Tadeu Alencar.

Pereira e o jornalista britâni-
co Dom Phillips, corresponden-
te do The Guardian denuncia-
ram crimes na região e foram 
assassinados por isso, em junho 
de 2022. Para lideranças indíge-
nas locais, os homicídios ainda 
não foram totalmente elucidados 
pela polícia.

O plano de Pereira foi citado 

nessa segunda-feira (27) em um 
evento realizado pela União dos 
Povos Indígenas do Vale do Java-
ri (Univaja). “Eu não tive acesso a 
essas anotações do Bruno Perei-
ra, mas, certamente, a política e a 
diretriz do governo (federal), de 
dar centralidade nesse debate de 
segurança pública vai nos aproxi-
mar, porque os problemas são os 
mesmos, só aumentaram de ta-
manho”, disse Alencar.

Para o secretário nacional, a 
demora para implementar me-
didas na Amazônia é “crônica” e 
piorou significativamente duran-
te período em que Jair Bolsonaro 
esteve no poder. “Isso era uma tô-
nica do governo, de fragmentar a 
ação dos órgãos ambientais, por 
exemplo, a Funai [Fundação Na-
cional dos Povos Indígenas] que, 

ao invés de proteger aqueles que 
defendem a causa indígena, vira-
vam objeto de perseguição”, dis-
se Alencar.

A definição de ações no cam-
po da segurança pública, enfati-
zou o secretário, requer, em pri-
meiro lugar, uma compreensão 
sobre o contexto social da região. 
“Aqui na Amazônia é, talvez, a 
coisa que esteja mais estrutural-
mente pronta para a gente lançar 
em curto prazo”, afirmou.

“O nosso foco na Senasp [Se-
cretaria Nacional de Seguran-
ça Pública] é crime organizado e 
aqui na Amazônia há essa sobre-
posição de criminalidades que eu 
acho que é, vamos dizer assim, 
um piloto robusto daquilo que a 
gente pretende fazer no Brasil”, 
adicionou.

Governo Federal já tem proposta
para segurança no Vale do Javari

proteção

dos critérios para a seleção dos 
textos, a importância estética 
e histórica para a memória da 
cena paraibana. “Este volume, 
diante do recorte ali realiza-
do, é uma mostra de um siste-
ma maior, mas que já possibi-
lita um avanço nos estudos da 
historiografia do nosso Estado. 
Privilegiamos, portanto, o texto 
dramatúrgico e a atividade cê-
nica em seu entorno”, destacou.

Reunião 
O evento dá prossegui-

mento à “Noite da Literatu-
ra Paraibana”, cuja primeira 
edição aconteceu em março 
de 2022, na Fundação Casa de 
José Américo, em João Pessoa, 

com o propósito de reunir es-
critores e leitores. Com o su-
cesso da celebração, surgiu a  
necessidade de novas edições, 
inclusive em outros municí-
pios do estado. Neste proces-
so de descentralização, a cida-
de de Campina Grande será a 
primeira contemplada com a 
expansão do evento que, pos-
teriormente, acontecerá em Pa-
tos, Sousa e Cajazeiras.

A coleção Paraíba na Lite-
ratura, consolidada na cena 
cultural do estado como regis-
tro ímpar do legado dos gran-
des nomes das nossas letras 
em diferentes épocas, chega 
ao seu quarto volume e, mais 
uma vez, prima pelo conteúdo, 

inova na qualidade editorial 
e imprime novos elementos 
ao projeto gráfico, resultando 
em uma peça que auxiliará aos 
amantes da história e da lite-
ratura. Dessa forma, garante, 
especialmente às novas gera-
ções, o acesso ao conhecimento 
da produção literária paraiba-
na, evidenciando as produ-
ções de nossas autoras e auto-
res em diferentes períodos e 
contextos.

A cada volume, são pu-
blicados vinte perfis, escritos 
por pesquisadores(as), escrito-
res(as), jornalistas e professo-
res(as) que se debruçam sobre 
a trajetória do(a) perfilado(a) e 
suas obras.

“O lançamento, 
pela EPC/
Funesc, da 
Antologia 
do Teatro 
Paraibano, é 
o resultado 
de um esforço 
coletivo

Diógenes Maciel

Participantes 
n O quarto volume da coleção é apresentado pelo governador João Azevêdo e tem como au-
tores e autoras perfilados, entre outros, Anayde Beiriz, Félix Araújo, Débora Ferraz, Juca Pontes, 
Pedro Américo e Irene Dias. Esses são alguns dos perfis registrados na obra que, além de re-
memorar os clássicos, traz escritores(as) da nova geração. Somados a esses nomes, temos ain-
da: Ângela Bezerra de Castro, Clotilde Tavares, Olivina Olívia, Figueiredo Agra, Geraldo Maciel, 
Francisco Gil Messias, Hélder Moura, Janice Japiassu, Adhemar Dantas, Lenilde Freitas, Maria 
das Neves Batista Pimentel, Natanael Alves e Pereira da Silva.
n Os homenageados desta edição foram perfilados por intelectuais de diferentes áreas, são
eles: Diógenes Maciel, Valeska Asfora, Marília Arnaud, Thélio Farias, Astier Basílio,
Ailton Elisário, José Edmilson Rodrigues, Cleanto Gomes Pereira, Regina Behar, José
Mário da Silva, Aléssio Toni, Carlos Newton Júnior, Ana Adelaide Peixoto, André
Ricardo Aguiar, Elisabeth Baltar, Agnaldo Almeida, Ana Coutinho, Madalena Zaccara,
Rogério Fialho e José Mota Victor.
n Os livros estão à venda na Livraria A União, localizada nas dependências do Espaço
Cultural José Lins do Rego (Funesc), em João Pessoa, e podem ser adquiridos também
pelo endereço eletrônico livrariaauniao.pb.gov.br/epc_livraria/loja/loja.php.



Quarenta jogos se passaram des-
de o início da disputa do Campeo-
nato Paraibano, com a competição 
chegando ao fim da fase classifica-
tória com uma equipe já classificada 
e com a definição dos dois clubes re-
baixados. Mas com um fato peculiar 
que chama a atenção, sendo o Sertão 
detentor das duas melhores equipes 
da competição. 

A região caracterizada por um 
povo forte e acolhedor tem no fute-
bol motivos para fazer jus aos dois 
representantes sertanejos. O Sousa 
faz o seu torcedor sorrir e o Nacio-
nal esquenta a temperatura com as 
campanhas que fazem dos clubes 
líder e vice-líder, respectivamente. 

Desde o início da competição, o 
Sousa figurou nas duas primeiras 
posições, assumiu a ponta da tabela 
na 3a rodada para não mais sair da 
liderança. O Dinossauro chega à pe-
núltima rodada como dono da me-
lhor campanha, somando 17 pontos, 
com o retrospecto de cinco vitórias, 
dois empates e apenas uma derrota. 
Na última rodada, o clube vai defen-
der a liderança no fim da fase clas-
sificatória contra o CSP, no Estádio 
Marizão, em Sousa. 

“Nas últimas temporadas o Ser-
tão sofreu com a perda de dois gran-
des clubes da região, na 1a Divisão do 
futebol estadual: Atlético de Cajazei-
ras e Esporte de Patos. Mas, na atual 
disputa do Campeonato Paraibano, 
Sousa e Nacional provam ter  condi-
ções técnicas para buscar o título da 
competição, pois tem apresentado 
um futebol melhor que as equipes do 
eixo Campina Grande/João Pessoa. 
A disputa ainda está indefinida, mas 
com as equipes sertanejas na briga 

pelo título”, disse Aldeone Abrantes, 
presidente do Sousa.

O Nacional deu um passo impor-
tante rumo à classificação e ainda 
definiu o segundo clube rebaixado 
na competição ao vencer a Queima-
dense, por 3 a 0, na 8a rodada, antes 
o Auto Esporte já havia sido a pri-
meira equipe confirmada na segun-
da do Estadual, em 2024. O Canário 
chegou a quarta vitória, somou 14 
pontos e reassumiu a vice-liderança 
após quatro rodadas. Na última ro-

dada da primeira fase, o clube rece-
be o Botafogo, num confronto dire-
to, em Patos, que pode definir a sua 
passagem para a fase de semifinais.

“Crescemos na competição no 
momento certo. O grupo e a cidade 
vivem a expectativa, nesta última 
rodada, pela garantia de nossa clas-
sificação. O Nacional vem ao lado do 
Sousa representando bem a região 
do Sertão. Mostrando que são duas 
grandes agremiações com a compe-
tência de formar elencos competiti-

vos”, pontuou Ranieri Rodrigues, di-
retor de futebol do Nacional.

Caso o Nacional confirme a 
sua classificação, o Sertão volta a 
ter dois representantes numa se-
mifinal de Campeonato Paraiba-
no depois de três temporadas. Em 
2019, a região foi representada por 
Atlético de Cajazeiras e Nacional 
nesta mesma fase da competição, 
com as duas equipes sendo elimi-
nadas por Campinense e Botafogo, 
respectivamente.
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Jogo acontece no 
Mané Garrincha, 
e time gaúcho tem a 
vantagem do empate 
para se manter na 
disputa do torneio

Campinense 
enfrenta o 
Grêmio no DF

copa do brasil

O Campinense-PB 
momentaneamente 
se livra da pressão 
na má campanha 
do Campeonato Pa-

raibano, para voltar as atenções na 
disputa da Copa do Brasil de 2023. 
Hoje, a partir das 20h, no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília-DF, o 
clube joga como mandante contra 
o Grêmio-RS, na partida que vai 
marcar a sua 14a participação na 
história da competição nacional.

O rubro-negro chega pressiona-
do devido a campanha irregular na 
disputa do Campeonato Estadual. 
A Raposa ocupa apenas a 6a colo-
cação, precisa vencer o Auto Espor-
te na última rodada da fase classi-
ficatória e ainda torcer por tropeço 
de dois concorrentes, para avançar 
à fase de semifinais.

Defendendo o futebol paraiba-
no, a equipe já disputou a Copa do 
Brasil durante 13 vezes. Dez anos 
após a sua melhor campanha na 
competição, quando eliminou o 
Sampaio Corrêa-MA na 1a fase e 
caiu para o Flamengo na fase se-
guinte, o clube paraibano chega 
para sua 14a participação queren-
do repetir pelo menos o mesmo 
feito de 2013. 

“Viveremos uma atmosfera 
completamente diferente do ha-
bitual. Sabemos das qualidades 
do adversário, mas vamos enfren-
tá-lo buscando atender a expectati-
va do torcedor. O futebol é decidi-
do dentro de campo, vamos lutar 
pela classificação”, pontuou Danylo 
Maia, presidente do clube.

Após cair logo na estreia na úl-
tima temporada, o imortal chega 
embalado e sonhando com a possi-
bilidade de conquistar o hexacam-
peonato. Líder isolado do Campeo-

nato Gaúcho e já com a liderança da 
primeira fase garantida, o tricolor 
está invicto no ano. Na última parti-
da, a equipe comandada por Rena-
to Portaluppi goleou o Novo Ham-
burgo por 6 a 1, atuando na Arena 
do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Campinense-PB e Grêmio-RS se 
reencontram pela terceira vez na 
competição, nas duas partidas dis-
putadas em 2015, ainda pelo antigo 
formato, os gaúchos levaram a me-
lhor e venceram o jogo de ida por 2 
a 0, em Porto Alegre-RS, já na parti-
da de volta, mais um triunfo por 2 
a 1, em Campina Grande-PB.

O confronto entre paraibanos e 
gaúchos será comandado por um 
trio de arbitragem paulista, tendo 
Luiz Flávio de Oliveira como ár-
bitro central e Anderson José de 
Moraes Coelho e Ítalo Magno de 
Paula Andrade nas assistências, 
Rafael Martins Diniz de Brasília-DF 
será o quarto árbitro.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Jogos de hoje
n Copa do Brasil
15h30
Tuna Luso x CSA
Nova Iguaçu x Vitória
19h
Cordino x Brasil de Pelotas
ASA x Goiás
Camboriú x Manaus
Atlético-BA x Atlético-GO
Bahia de Feira x Bragantino
Tuntum x ABC
20h
União Rondonópolis x CRB
Campinense x Grêmio
Athletic Club x Brasiliense
São Bernardo x Náutico
Parnahyba x Botafogo-SP
21h
Operário-MS x Operário-PR
Princesa do Solimões x Ituano
21h30
Caldense x Ceará
Jacuipense x Bahia
Retrô x Avaí

“Viveremos 
uma atmosfera 
completamente 
diferente 
do habitual. 
Sabemos das 
qualidades do 
adversário, mas 
vamos enfrentá-lo 
buscando atender 
a expectativa 
do torcedor

Danylo Maia

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1o  Sousa  17 8 5 2 1 10 3 7
2o  Nacional  14 8 4 2 2 11 6 5
3o  SP Crystal  14 8 4 2 2 7 6 1
4o  Treze  12 8 3 3 2 9 6 3
5o  Botafogo  12 8 2 6 0 9 6 3
6o  Campinense  11 8 2 5 1 7 6 1
7o  CSP  9 8 2 3 3 8 9 -1
8o  Serra Branca  8 8 1 5 2 8 11 -3
9o  Queimadense  4 8 0 4 4 5 11 -6
10o  Auto Esporte  2 8 0 2 6 7 17 -10

Classificação

Futebol do Sertão está em alta no Paraibano de 2023
sousa e nacional

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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Jogadores do Nacional em ação contra a Queimadense

Suárez, do Grêmio, é uma das atrações 
do jogo, que saiu do Amigão para o Mané 
Garrincha, por solicitação do Campinense, 
que terá uma cota de R$ 350 mil

Fo
to

: L
uc

as
 U

eb
el

/G
rê

m
io



22   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1o de março de 2023 EDIÇÃO: GeraldoVarela
EDITORAÇÃO: Rafael NóbregaEsportes

Técnico Jônatas Castro segue fazendo testes numa temporada em que terá mais treinos do que competições oficiais

Paraibanos voltam a ser convocados
Seleção de goalball

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

 Acontece entre os dias 6 
e 13 de março, no Centreo de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo, a segunda  fase de 
Treinamentos da Seleção Bra-
sileira de Goalball. Dois atle-
tas que jogam na Paraíba estão 
entre os convocados: Geova-
na Clara e Sharlley Anthonny, 
que defendem a equipe da As-
sociação Paraibana de Cegos 
(Apace-PB) participaram tam-
bém da primeira fase de trei-
nos que aconteceu no mês de 
fevereiro. O potiguar Romário 
Diego, radicado na Paraíba, e 
o paraibano Emerson Ernes-
to também estão na lista, mas 
como atletas do Athlon (SP) e 
do Santos (SP), equipes que de-
fendem atualmente. 

O fato de não haver nome 
novo na lista de convocados 
foi justificado por Jônatas 
Castro, técnico da Seleção 
Brasileira de Goalball Mas-
culina. “São 10 atletas con-
vocados e só seis represen-
tam o Brasil em competições 
oficiais,  então, de qualquer 
forma, estamos fazendo os 
testes. Além disso, não tive-
mos ainda em 2023 nenhum 
campeonato regional onde 
eu tivesse a oportunidade 
de observar atletas para in-
cluir nas convocações”. 

O treinador falou sobre 
o atleta da Apace-PB, que 
há um ano integra a Se-
leção Brasileira. “Tem de-
senvolvido bem a leitu-
ra de jogo do adversário. 
Sharlley tem personalida-
de forte e é bom de grupo, 

além da juventude com o 
potencial de passar muito 
tempo na Seleção, pelo que 
a gente avalia, e a depen-
der do desemprenho”. 

Mesmo em um curto 
espaço de tempo, Sharlley 
já fez partidas importan-
tes pela Seleção Brasileira 
de Goalball. Participou do 
Ankara Cup com a equi-
pe adulta, onde conquis-
tou o segundo lugar e jo-
gou também o torneio de 
Barcelona, sendo cam-
peão com o time juvenil. 

“Muito aprendizado, 
amadureci no goalball, 
como pessoa. Oportunidade 
única e que, graças a Deus, 
estou sabendo aproveitar. 
Quero tirar muito mais 
oportunidades para con-
tinuar evoluindo e crescer 

tanto no meu clube quan-
to na Seleção”, afirmou o jo-
gador. Sobre o treinamento 
no CT, Sharlley disse fazer 
toda a diferença. “Totalmen-
te diferente, porque lá a gen-
te tem vivência com grandes 
atletas e é muito top. Treinos 
intensos e uma super estru-
tura para formar uma base 
de vencedores”. 

A Seleção Campeã do 
Mundo terá um ano com 
mais treinos que disputas. 
O próximo é o Parapan-A-
mericano que acontece em 
novembro, em Santiago no 
Chile, até lá o paraibano Jô-
natas Castro terá tempo su-
ficiente para testar e trei-
nar antigos e novos atletas. 
“Bastante tempo para de-
senvolver sem precisar ex-
por tão cedo os jogadores”. 

Antes era o Treze. E como sofreu 
gozação o seu torcedor nos últimos 
dois anos sem participar de 

competição regional ou nacional por conta 
do mau desempenho no Campeonato 
Paraibano. Embora ainda esteja ameaçado 
de seguir fora novamente das semifinais 
do  Estadual, o Galo tem uma situação bem 
melhor que seu rival, hoje na sexta posição 
e com menos chance de chegar à fase 
decisiva. Na Raposa, a situação é bastante 
caótica depois de oito jogos com apenas 
duas vitórias e cinco empates e uma 
derrota. Em se confirmando a eliminação 
e a classificação do Galo que só precisa 
derrotar o já rebaixado Queimadense, 
a gozação vai mudar de lado. É 
impressionante a queda de produção 
do Campínense desde a conquista do 
Paraibano de 2022, quando se sagrou bi 
de forma invicta. Disputou a Série C e caiu 
para a Série D, em mais uma humilhação 
para o seu torcedor. Hoje joga em Brasília 
contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e 
ninguém espera um outro resultado que 
não seja a eliminação diante da diferença 
de qualidade técnica e a má fase do time 
paraibano no Estadual. 

Futebol, é bem verdade, é um esporte 
que não tem lógica, mas acreditar numa 
vitória diante do time comandado por 
Renato Gaúcho é apostar num milagre. O 
rubro-negro está pagando alto pela sua 
falta de planejamento. Uma pena. Mas se 
a Raposa está seriamente ameaçada de 
disputar só o Estadual de 2024 - caso não 
consiga o acesso no Brasileiro da Série D 
deste ano -, o Botafogo também vive um 
drama bem parecido, embora não dependa 
de outros resultados para se classificar 
como é o caso do Campinense. Basta 
vencer o Nacional, em Patos, na última 
rodada. Ocorre que olhando a tabela de 
classificação, o time do técnico Francisco 
Diá é o que mais empatou: seis vezes. 
Está invicto sim, com mais duas vitórias, 
mas o futebol apresentado é muito pobre 
para a grandeza do Botafogo. Não lembro 
dos três clubes de maior grandeza, na 
Paraíba, estarem enrascados na última 
rodada da fase de classificação. É o reflexo 
da pobreza técnica e financeira de nosso 
futebol, crescendo feito rabo de cavalo.  O 
comentário citando os três grandes clubes 
pela sua história, afinal são os maiores 
detentores de títulos estaduais, não é 
nenhum demérito aos clubes do Sertão 
na parte de cima da tabela e nem ao São 
Paulo Crystal, de Cruz do Espírito Santo. 

O Sousa foi o primeiro a se classificar 
por antecedência e só perdeu para o 
Campinense, em mais um grande trabalho 
do técnico Renatinho Potiguar e também 
de seu irreverente presidente Aldeone 
Abrantes que vive futebol intensamente 
e conhece, como ninguém, os caminhos 
para a montagem de um bom elenco. O 
Nacional, que poucos acreditavam no seu 
crescimento, depois de início conturbado 
quando dispensou o técnico Lamar Lima 
e trouxe Flávio Araújo, este tinha dirigido 
o Campinense, conseguiu dar a volta 
por cima e está muito próximo de seguir 
na disputa, necessitando de apenas um 
empate em casa, diante do Botafogo. O José 
Cavalcanti vai ferver. Ontem, pelas redes 
sociais, li umas bobagens que fazem parte 
da cultura de nosso futebol. O assunto era 
a famosa mala preta que poderia atuar na 
última rodada. Clube oferecer dinheiro a 
outro, já eliminado, para dificultar as ações 
de um pretenso favorito à vaga. Dei muita 
risada diante da situação delicadamente 
financeira que vive os clubes paraibanos. 
Conversa pra boi dormir.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Clubes grandes
encurralados
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Técnico paraibano Jônatas Castro, sem máscara, observa o treino da seleção masculina de goalball no Centro Paralímpico

No último sábado, no 
consagrado gramado da 
Vila Olímpica Paraíba, cam-
po que Pelé jogou e marcou 
o gol 999, aconteceu a se-
quência do Campeonato 
Sub-100 com as equipes al-
cançando a classificação 
às semifinais. No primei-
ro confronto, a equipe Pre-
paração Dionísio empatou 
em 2 a 2 com a Humildade 
Fidélis, gols marcados por 
Régis Guru e Sérgio Bahia 
e Fidélis, os dois do time da 
Humildade. As equipes fo-
ram eliminadas, embora te-
nha feito um jogo dos mais 
disputados.

No segundo jogo, o Cora-
gem Dr China fez 1 x 0 no  Gra-
tidão Betinho, único gol marca-
do por Isaías que, após o tento, 
recebeu a função do técnico Ni-
ninho de colar em Esquerdi-
nha, onde o mesmo isolou-o.

Com este resultado, o Co-
ragem Dr China assumiu a li-
derança da chave A. No tercei-
ro jogo, Perseverança Ivaldo 
2 x 2 Imortais, gols de Afon-
so e Zeildo para o Perseveran-
ça, enquanto Junior e Afonso 
marcaram para os Imortais. O 
Perseverança assumiu a vice 
liderança da chave A, por ou-
tro lado, os Imortais assumi-
ram a liderança da chave B e 

Gratidão Betinho, a vice lide-
rança chave B.

No próximo dia 4, no pri-
meiro horário, haverá a pela-
da com os atletas das equipes 
Preparação Dionísio e Humil-
dade Fidélis, já eliminadas. 
Pelas semifinais vão jogar Co-
ragem Dr China x Perseve-
rança Ivaldo e depois Imor-
tais Joel x Gratidão Betinho.

Todas as equipes concluí-
ram a primeira fase do cam-
peonato com aplausos da di-
retoria e comissão técnica do 
campeonato interno do SUB 
100, edição 2023. Na artilharia, 
Marcos Rolim se mantém na 
liderança com 4 gols.

Competição na reta final a partir do dia 4
campeonato Sub-100

Gratidão Betinho e Coragem Dr. China estão garantidas nas semifinais do Campeonato Sub-100, que segue no próximo sábado

n 

Coragem 
Dr. China, 
Perseverança 
Ivaldo, 
Imortais Joel 
e Gratidão 
Betinho são as 
equipes que 
ainda brigam 
pelo título 



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1o de março de 2023       23EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona Esportes

Agência Estado

O atacante Róger Guedes, 
do Corinthians, admitiu na 
última segunda-feira que se 
sentiu aliviado com a saída do 
técnico Vítor Pereira do time 
do Parque São Jorge, ocorri-
da no final do ano passado. 
Segundo o jogador, o elenco 
corintiano também compar-
tilha da opinião e ficou feliz 
ao saber que Fernando Láza-
ro daria lugar ao português.

“A gente ficou feliz de sa-
ber que era ele (Fernando Lá-
zaro, o novo técnico). Mas a 
gente ficaria feliz só de sa-
ber que o outro já tinha saí-
do também, a gente já esta-
va feliz com isso. Não precisa 
negar, não precisa mentir na 
frente das câmeras. O am-
biente agora é maravilhoso, 
é resenha, antes não tinha”, 
disse Guedes, em entrevista 
ao podcast “Podpah”.

A relação de Róger Gue-
des com Vítor Pereira, atual-
mente no Flamengo, nunca foi 
um mar de rosas. O atacante 
entrou em rota de colisão com 
o treinador diversas vezes por 
causa de seu posicionamento 
em campo e por frequente-
mente ser escolhido para ser 

substituído. No podcast, o ca-
misa 10 explicou a diferença 
entre o português e Lázaro.

“No começo do ano, o Fer-
nando chegou em mim e fa-
lou: sei como é o seu tempe-
ramento, te entendo, sei que 
talvez você vai sair bravo de 
algum jogo. Não vou ficar 
p... com você porque enten-
do você. Tanto que nas ve-
zes que saí bravo no ano pas-
sado ele concordou comigo”, 
revelou.

“Ano passado teve três ou 
quatro jogos seguidos que eu 
saí com 15 do segundo tempo. 
Você fala: “c... o que está acon-
tecendo?” Fazendo gol ou não 
eu saía. Se eu jogo mal, bele-
za. E o jogador é o primeiro a 
saber quando está mal. Você 
vai sair e ficar quieto. E quan-
do está bem e sai do jogo... Eu 
saí das duas finais da Copa 
do Brasil”, reclamou o atleta.

Róger Guedes vive bom 
momento no Corinthians sob 
o comando de Fernando Lá-
zaro. O atacante é o artilhei-
ro do time na temporada, com 
oito gols em 11 jogos - uma 
média de 0,72 gol por parti-
da. Em 2022, com Vítor Perei-
ra, o jogador marcou 15 vezes 
em 66 jogos - média de 0,22.

Sobre os rivais
Além de falar sobre o 

Corinthians, Róger Guedes 
aproveitou o espaço também 
para falar sobre os rivais. O 
atacante relembrou o trote re-
cebido por ele quando ainda 
era jogador do Palmeiras, em 
2017. Na ocasião, jogadores do 
elenco alviverde foram atrás 
dele durante um treinamen-
to, dando tapas e empurrões, 
amarrando Guedes no chão 
e jogando ovos e farinha em 
sua cabeça.

“Os jogadores no vestiá-
rio falaram que tinha que ter 
passado no corredorzinho. 
Eu quis ser rebeldezinho e 
aconteceu tudo aquilo. Eles 
queriam quebrar ovo, fari-
nha... Acabei acertando coto-
velada em alguns, foi quando 
eles apelaram. Bateram forte. 
Depois eu queria matar todo 
mundo no vestiário”, contou. 
“Os que bateram eu sei até 
hoje, quero que se f..., mas não 
sou rancoroso.”

Róger Guedes também 
condenou as vaias da torci-
da santista ao time, que vem 
atravessando momento con-
turbado na temporada. No fi-
nal de semana, o Corinthians 
por pouco não saiu com a vi-

tória sobre o rival na Vila Bel-
miro, mas os donos da casa 
conseguiram empatar nos 
minutos finais, sacramentan-
do o resultado em 2 a 2 - o ca-
misa 10 marcou um gol para 
os visitantes - e evitando o 
agravamento da crise.

“Ontem (domingo) a gen-
te conversou isso na Vila. A 
gente falou: ‘Mano, se a gen-
te fizer um gol aqui, a torcida 
vai contra’. A gente virou, na 
hora que fiz meu gol lá, a tor-
cida inteira começou a vaiar 
os caras. É diferente, eu acho 
que isso é muito feio e não de-
veria ter por respeito ao atle-
ta e porque não vai estar aju-
dando o seu time”, afirmou.

“Torcedor está no está-
dio, vaiando o jogador, pega 
na bola, vaia Vai ajudar no 
que? O cara vai virar o jogo? 
O cara vai errar no passe. 
Perninha vai dar aquela tre-
mida. Ninguém gosta, acho 
que é desnecessário... Acho 
que a cobrança cabe no final 
do jogo. É que nem o San-
tos, (a torcida) estava vaian-
do os caras, os caras fizeram 
um gol no final e a cara de c* 
que o torcedor fica? Estavam 
vaiando e os caras empata-
ram o jogo.”

Curtas
Thiago Silva sofre lesão
ligamentar no joelho

Presidente renuncia cargo
devido a assédio sexual

Lewis Hamilton é garoto 
propaganda no Brasil

Substituído durante a derrota por 2 a 0 
para o Tottenham em clássico disputado no 
último domingo, o zagueiro Thiago Silva foi 
diagnosticado, ontem, com uma lesão ligamentar 
no joelho esquerdo e, de acordo com a imprensa 

inglesa, deve ser desfalque do Chelsea 
por pelo menos um mês e meio. Com 
isso, perderá o jogo de volta das 

oitavas de final da Liga dos 
Campeões, contra o Borussia 

Dortmund.
"Os resultados 

da varredura 
dessas avaliações 
confirmaram danos 
nos ligamentos do 
joelho de Thiago 
e ele agora 
trabalhará 
em estreita 

colaboração com o 
departamento médico 
do clube durante sua 
reabilitação para 
retornar à ação o 
mais rápido possível", 
informou o clube 

londrino em comunicado.

Noel Le Graet, presidente da Federação 
Francesa de Futebol, renunciou ao cargo, ontem, 
após uma auditoria do governo considerar que 
ele não possuí mais legitimidade para exercer a 
função, pois responde a acusações de assédio 
sexual e moral. O caso veio à tona em setembro 
do ano passado e o dirigente de 81 anos estava 
afastado desde  janeiro deste ano. De acordo 
com um comunicado divulgado pela Federação, 
Le Graet formalizou a renúncia em uma reunião 
com o comitê executivo da entidade. Com o 
abandono, o vice-presidente Philippe Dallo 
exercerá a presidência de forma interina até 
junho de 2023, quando um nome definitivo 
deve ser escolhido para ocupar a cadeira.  A 
denúncia foi feita pela agente esportiva Sonia 
Souid dizer ter sido assediada sexualmente por 
La Graet entre 2013 e 2017.

Perto da estreia na temporada 2023 da 
Fórmula 1, Lewis Hamilton agora também é o 
garoto propaganda da nova campanha do Itaú 
Personnalité. Em vídeo divulgado na última 
segunda-feira, o piloto da Mercedes aparece 
explicando os motivos que o fazem confiar 
no banco e fala o slogan da marca, que é 
'sempre em movimento'. O Itaú Personalité é o 
segmento do banco para pessoas de alta renda 
e Eduardo Tracanella, diretor de marketing da 
empresa, explicou a relação que a companhia 
encontrou para ter Lewis Hamilton como garoto 
propaganda deste momento.

"Trazer uma personalidade internacional 
não era, necessariamente, o que queríamos, 
mas Hamilton tem uma conexão com o País, 
inicialmente, por conta de Ayrton Senna ser 
um ídolo da infância dele. Porém, essa relação 
cresceu ao longo do tempo e o brasileiro passou 
a torcer muito por ele", salienta. Lewis Hamilton 
é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 da 
história. Até o momento, o britânico conquistou 
sete vezes o título de campeão mundial. A 
temporada de 2023 da Fórmula 1 terá início no 
próximo domingo (5), com o Grande Prêmio do 
Bahrein. Lewis Hamilton é considerado um dos 
favoritos para a conquista de mais um título.

Jogador elogia o trabalho de Fernando Lázaro e afirma que ninguém no elenco gostava do ex-comandante

Saída de Vítor aliviou o Corinthians
róger guedes
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Vítor Pereira, quando era técnico do Corinthians, ano passado, em conversa reservada com o atacante Róger Guedes

A Federação Amazonense 
de Futebol (FAF) decidiu sus-
pender e rebaixar o Esporte 
Clube Iranduba da Amazô-
nia depois de constatar en-
volvimento do clube com es-
quema de apostas esportivas. 
A equipe foi rebaixada para a 
segunda divisão do Campeo-
nato Amazonense.

No dia 12 deste mês, o 
Iranduba levou 7 a 0 do Ama-
zonas FC em casa. O placar 
levantou suspeita e fez a fe-
deração local solicitar uma 
investigação à CBF. A entida-
de produziu um relatório e 
detalhou o documento nessa 
segunda-feira em entrevista 
coletiva organizada pela FAF.

Com base no relatório, 

o presidente da Federação 
Amazonense de Futebol, Ed-
nailson Rozenha, suspendeu 
o Iranduba por dois anos e 
aplicou uma multa de R$ 100 
mil. A suspensão levou ao re-
baixamento no Estadual.

Consta na conclusão do 
documento da CBF que "é 
possível que o Iranduba este-
ja envolvido na potencial ma-
nipulação da partida". Apos-
tas estranhas indicavam que 
o time seria derrotado por 
três ou mais gols no duelo 
com o Amazonas.

"Este jogo levanta um ní-
vel credível de preocupação 
do ponto de vista da integri-
dade devido às fortes apostas 
em favor de que a equipe do 
EC Iranduba Amazônia per-
deria a partida por ao menos 

três gols e que ao menos cin-
co gols seriam marcados no 
total. Com base nas informa-
ções disponíveis, é possível 
que o EC Iranduba Amazô-
nia esteja envolvido na poten-
cial manipulação da partida", 
diz trecho do relatório produ-
zido pela CBF a pedido da fe-
deração local.

No documento, a CBF tam-
bém observa que as apostas 
de que haveria ao menos três 
gols na partida "se mostraram 
robustas em demasia" e consi-
dera que houve volume suspei-
to de apostas "completamente 
desarrazoadas". O time ama-
zonense, até então, só havia 
sofrido três gols no Estadual.

A entidade afirmou que a 
cotação das apostas estavam 
"em níveis não competitivos" 

e as movimentações eram "in-
condizentes com fatores capa-
zes de influenciar os merca-
dos pré-jogo".

A decisão de considerar 
suspeita a postura do clube 
se baseou em quatro lances 
no jogo: uma saída errada do 
goleiro, uma falha de marca-
ção da dupla de zaga, reação 
devagar a uma jogada dentro 
da área e outro erro do golei-
ro, desta vez protagonizado 
pelo reserva que havia entra-
do no intervalo.

A investigação citou que 
o Iranduba já havia sido de-
nunciado por manipulação 
de resultados em 2021, quan-
do houve suspeita de que o 
time perderia por ao menos 
quatro gols. No entanto, aca-
bou derrotado por 3 a 0.

Esquema em apostas esportivas rebaixa 
o Iranduba no Campeonato do Amazonas

manipulação de resultado

Agência Estado
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(Valéria de Almeida)

491 — Papa Félix III
965 — Papa Leão VIII
991 — Em’yu, imperador do Japão
1870 — Francisco Solano López, político 
paraguaio
1923 — Ruy Barbosa, jurista, jornalista e 
político brasileiro
1926 — Camilo Pessanha, poeta português
1998 — Cláudio Villas-Bôas, sertanista e 
indigenista brasileiro
2007 — Carvalhinho, ator e humorista 
brasileiro
2008 — Haroldo de Andrade, empresário e 
radialista brasileiro
2011 — Antônio Barroso Pontes, jornalista e 
escritor (PB)
2020 — Socorro Elói (Maria do Socorro Diniz 
Elói), jornalista e radialista (PB)
2021 — Carlos Alberto da Silva (Bebeto do 
Gesso), dirigente esportivo e empresário (PB)
2021 — Walter Paiva Castelo Branco, atleta e 
jogador de futebol de salão.

Mortes na História

Obituário
João Alves Rodrigues
25/2/2023 – Aos 58 anos, na BR-
230, no Distrito de São José, em 
Bom Jesus (PB), em acidente de 
trânsito. Morreu ao bater sua 
motocicleta frontalmente a um 
carro. A vítima residia no Sítio Vale 
Verde, em Cajazeiras (PB).

Foto: Reprodução

Erinaldo Ribeiro Serpa
25/2/2023 – Aos 68 anos, em 
Campina Grande (PB). Agente 
penitenciário era lotado no 
Presídio Raimundo Asfora 
(Serrotão), em Campina Grande, 
desde março de 1986. Ele atuou no 
sistema prisional por 37 anos.

Foto: Divulgação

Lindemberg Daniel Neves da Silva
26/2/2023 – Aos 28 anos, em João 
Pessoa (PB), por atropelamento. 
Foi morto ao ser atingido por um 
carro dirigido por um empresário 
(Miguel Luiz da Silva, de 29 anos), 
na Comunidade Beira Molhada, 
no bairro Distrito Industrial. Segundo a Polícia 
Militar, a vítima caminhava pelo acostamento 
da BR-230 quando foi atingida pelo veículo que 
vinha na contramão.

Foto: Reprodução

Antônio Bezerra (Neto Fiúza)
19/2/2023 – Aos 52 anos, em Coroatá 
(MA), vítima de uma parada 
cardíaca. Vereador do município de 
Alto Alegre do Maranhão.

Foto: Janiel Souza

Silvan Alves
20/2/2023 – Aos 60 anos, em São Luís 
(MA), em decorrência de sequelas 
de um AVC. Jornalista era formado 
em Direito, mas fez história como 
profissional da comunicação no 
estado do maranhão, especializado 
na cobertura de notícias policiais. Atuou nas Rádios 
Mirante AM, Cultura FM e Timbira AM. Na tevê, 
comandou o programa Bandeira 2, na TV Difusora.

Foto: Arquivo Pessoal

Edmundo Lúcio
20/2/2023 – Aos 57 anos, em Maceió 
(AL), de câncer no pulmão. Vereador 
do município de Teotônio Vilela 
(AL) pelo Partido Progressistas (PP). 
Cumpria seu segundo mandato.

Foto: Reprodução

Íris de Araújo Rezende Machado
21/2/2023 – Aos 79 anos, em Goiânia 
(GO), após complicações de um 
procedimento cirúrgico no pulmão. Ex-
deputada federal e ex-primeira-dama 
de Goiás. Era viúva do ex-governador 
de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Íris 
Rezende, que morreu em novembro de 2021.

Foto: Instagram

Dona Vitória
(Joana Zeferino da Paz)
23/2/2023 – Aos 97 anos, na Bahia. 
Idosa “heroína” alagoana que, nos 
anos de 2000, por meio de uma série 
de filmagens feitas da janela de sua 
casa, deu origem à investigação que 
levou à prisão mais de 30 pessoas, entre traficantes 
e policiais militares, ligados ao tráfico na Ladeira 
dos Tabajaras, favela de Copacabana, na zona 
Sul do Rio de Janeiro. Passou 17 anos vivendo sob 
um anonimato forçado, por questões de segurança. 
Ela deixou o imóvel onde viveu por 36 anos para 
ingressar no Programa de Proteção à Testemunha. 
Sua história será contada em ‘Vitória’, um filme 
original Globoplay com produção da Conspiração, 
com Fernanda Montenegro no papel principal.

Foto: Fábio Gusmão

Aforismo
“Quem pode morrer 

honradamente deve morrer;/ 
Porque, para continuar nesta 

vida triste,/ Chega-se ao mesmo 
tempo à morte e à vergonha/ Com 

frequência e facilidade.”
Matteo Boiardo
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Vulto da história brasileira, ele foi jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador

Um século da morte de Ruy Barbosa
CENTENÁRIO DO POLÍMATA

Da Redação

Há exatos 100 anos, em 
Petrópolis, no Rio de janeiro, 
no dia 1o de março de 1923, 
morria aos 73 anos o políma-
ta (pessoa cujo conhecimento 
não está restrito a uma única 
área) Ruy Barbosa. Nascido 
em Salvador, na Bahia, em 
5 de novembro de 1849, Ruy 
Barbosa de Oliveira foi juris-
ta, advogado, político, diplo-
mata, escritor, filólogo, jorna-
lista, tradutor e orador.

É considerado um dos in-
telectuais mais conhecidos 
do seu tempo e foi designa-
do pelo então primeiro pre-
sidente do Brasil, Deodoro 
da Fonseca, como represen-
tante do nascente governo 
republicano, tornando-se 
um de seus principais orga-
nizadores, além de coautor 
da Constituição da Primeira 
República, juntamente com 
Prudente de Moraes. Ruy 

Barbosa atuou na defesa do 
federalismo, do abolicionis-
mo e na promoção dos direi-
tos e garantias individuais.

O Senado vai realizar hoje 
em Brasília, a partir das 10h, 
uma sessão solene para lem-
brar o centenário de morte 
de Ruy Barbosa. A iniciativa 
para a homenagem é do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, do PSD de Minas Ge-
rais. Ruy Barbosa é o patrono 
do Senado brasileiro e, duran-
te a cerimônia, será distribuí-
do para os componentes da 
mesa de honra um box com 
dois livros intitulados ‘Miga-
lhas de Rui Barbosa’.

O primeiro volume é pre-
faciado pelo presidente da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), Beto Simonetti. já o 
segundo volume tem o pre-
fácio de Rodrigo Pacheco. Os 
livros reúnem citações sele-
cionadas da ampla obra de 
Ruy Barbosa, que vão desde 

artigos jornalísticos e traba-
lhos jurídicos a conferências 
e discursos. Sua obra até hoje 
é referência em diversas áreas 
como a política e o Direito.

Além de ser considera-
do patrono do Senado, Ruy 
Barbosa também é patrono 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Foi ele quem 
assinou o decreto de criação 
do tribunal, em 1890, quan-
do era ministro da Fazen-
da. A Corte de Contas só vi-
ria a funcionar de fato no 
início de 1893. Mas o empe-
nho de Ruy Barbosa a favor 
da fiscalização da coisa pú-
blica, do controle externo e 
da transparência fez dele o 
patrono do tribunal. No úl-
timo dia 15 de fevereiro, o 
Senado realizou uma ses-
são especial para comemo-
rar os 130 anos do TCU, oca-
sião em que a importância 
de Ruy Barbosa também foi 
destacada.

De acordo com o site 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil de São Pau-
lo (OAB-SP), Ruy Barbosa 
é também o patrono dos 
advogados brasileiros, em 
função de ele ter sido o 
mais importante profissio-
nal do Direito de sua época 
e também por ser um dos 
principais personagens da 
história do Brasil.

O Poder judiciário do Es-
tado da Bahia (PjBA) tam-
bém exalta a importância 
de Ruy Barbosa, com a ce-
lebração do centenário da 
sua morte. Autoridades dos 
três Poderes, além de civis e 
militares, estarão reunidos 
hoje no Fórum Ruy Barbosa, 
no Bairro de Nazaré, para 
homenagens e colocação de 
flores na cripta, onde estão 
os restos mortais do jurista 
e de sua esposa, Maria Au-
gusta. A cerimônia aconte-
cerá a partir das 20h.

Geraldo Mendonça de Lima nasceu em 30 de 
setembro de 1938, no Distrito de São Thomé 
(do Sucuru), pertencente ao município de 

Alagoa de Monteiro, estado da Paraíba. Filho de José 
Mendonça de Lima e Benigna Mendonça da Conceição. 
Em 1947 aprendeu as primeiras lições de música com o 
mestre Antônio Josué de Lima, que além de regente era 
clarinetista e alfaiate. Tornou-se assim o requintista da 
banda de música de Sumé (PB) – Filarmônica São Tomé.

Naquele tempo, o tubista José Cajarana Josué de 
Lima, conhecido apenas como Cajarana, regia a banda 
de música de Campina Grande – Filarmônica Epitácio 
Pessoa. Sendo irmão do maestro Antônio Josué de Lima, 
Cajarana tornou a aproximação fraterno-musical como 
sendo um ponto de confluência entre o Distrito de São 
Thomé (atual cidade de Sumé) e o município de Campina 
Grande. Essa afinidade entre ambos os maestros acabou 
somando duas influentes lideranças campinenses a este 
elo: o secretário de Educação e Cultura, o Félix de Souza 
Araújo, e o prefeito – o médico Elpídio Josué de Almeida 
(gestão de 1947 a 1951). Esse último chegou a doar de 
próprio bolso, posteriormente, um terreno à banda de 
música de Sumé, no intuito de ajudá-la na construção da 
sede própria. Também foram corriqueiros os domingos 
nos quais, em encontros amistosos dos times de futebol de 
Sumé e Campina, as bandas de música tocarem lá e cá, 
num recíproco festejo de clarins esportivos.

Em 1949, ao se deparar com a desenvoltura do 
menino Geraldo Mendonça, performando na requinta 
Mib, em Sumé, o prefeito Elpídio de Almeida requisitou 
aos pais do músico uma experiência de estágio na 
respeitada Filarmônica Epitácio Pessoa. Com o 
consentimento paterno, o pequeno Geraldo, apelidado 
carinhosamente de Cocadinha, tornou-se músico da 
banda de música de Campina Grande, ao mesmo tempo 
que deu sequência aos estudos regulares. Ele ficou sob 
a guarda de sua irmã Adolfina Mendonça Almeida, bem 
mais velha, que residia em Campina com seu cônjuge. 
Coube ao secretário Félix Araújo a condução burocrática 
do garoto, em sua responsabilidade artística.

Na segunda metade da década de 1950, Geraldo 
Mendonça se alistou nas Forças Armadas e, logo 
após, engajou-se no serviço militar. Viajou para 
Joinville, município do estado de Santa Catarina, onde 
permaneceu por alguns anos. Depois foi transferido para 
o Rio Grande do Sul, onde fixou morada e constituiu 
família. Casou-se com Ivete Lima e teve quatro filhos: três 
homens e uma mulher. Mais tarde, migrou para o Distrito 
Federal, onde se tornou regente da Banda Presidencial 
dos Dragões da Independência (período de 1984 a 1998). 
Essa banda de música pertence ao 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas (1º RCG) do Exército Brasileiro foi 
fundada em 1810 e é sediada hoje na capital Brasília.

Antes de se aposentar como capitão, em 1998, 
o maestro Geraldo Mendonça trouxe a Banda dos 
Dragões da Independência para uma excursão em 
seu estado natal, a fim de homenagear as cidades 
de Monteiro, Sumé e Serra Branca. Nessas urbes fez 
apresentações efêmeras e desfiles memoráveis que 
simbolizaram um agradecimento daquele que nestas 
terras caririzeiras nasceu. Em gesto de humildade, num 
desses desfiles, Geraldo entregou a batuta ao maestro 
sumeense Gedeão Faustino Nunes Filho, que conduziu 
em marcha a referida banda militar.

Ao longo de sua permanência na condução da banda 
presidencial, o maestro acolheu e deu oportunidades 
a diversos musicistas oriundos desses municípios 
paraibanos, empregando e profissionalizando, além de 
enviar doações de fardamentos e instrumentos de sopro 
para a banda de música de Sumé, onde se musicalizou.

O maestro Geraldo faleceu em 30 de junho de 
2011, no Hospital Militar de Porto Alegre (RS), cidade 
na qual foi cremado. Suas cinzas foram trazidas à 
Paraíba pela viúva e espalhadas, a pedido do próprio 
maestro, no Sítio Angico Torto (lugar-origem de seus 
pais) e no túmulo da família.

Roniere 
  Leite  Soares

ronieter@gmail.com | Colaborador

Maestro Geraldo 
Mendonça

Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade 
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico 

da Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 

julgamento de habilitação do Pregão Presencial nº 00010/2023, cujo objeto é contratação de 
empresa para realização de exames por imagem. Sendo HABILITADA a empresa VALE IMAGEM 
CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA, cadastrada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73 
e INABILITADAS as empresas, PERIVALDO ALVES DE SOUZA LTDA - ME, cadastrada no CNPJ 
nº 20.514.305/0001-29 e ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
10.714.599/0001-89. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e 
equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame 
será encaminhado para resultado de propostas de preços.  

Aguiar-PB, 28 de Fevereiro de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, as empresas JOZENILTON NOBRE NUNES, cadas-
trada no CNPJ nº 04.969.612/0001-48 e PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 41.883.167/0001-25, que fará realizar abertura dos envelopes de PROPOSTAS DE PREÇOS, 
referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023, cuja abertura será no dia 
09.03.2023 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda,  s/nº,  
Centro – Aguiar - PB. O não comparecimento de todos ou alguns dos licitantes os envelopes serão 
abertos pela comissão de licitação e publicado o resultado na imprensa oficial da mesma forma do aviso. 
Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3459-1180.

Aguiar-PB, 28 de Fevereiro de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas ELIAS GOMES FILHO - ME, 
cadastrada no CNPJ nº 05.142.210/0001-38, IRMÃOS MIGUEL LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 
02.261.838/0001-64 e CANAA  MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
14.244.855/0001-72. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessa-
dos para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos 
envelopes de propostas de preços que será realizada no dia 09 de março de 2023, às 08:00 horas

Aguiar-PB, 28 de Fevereiro de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar (PNAE), com 
fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria de Educação do Município de 
Alcantil–PB; ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO - R$ 40.990,50; 
G. W. DA SILVA - R$ 96.480,90; JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 315.111,33.

Alcantil - PB, 27 de Fevereiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar (PNAE), com 
fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria de Educação do Município 
de Alcantil–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA 
TAYNAH DOS SANTOS BRITO - R$ 40.990,50; G. W. DA SILVA - R$ 96.480,90; JCASIF COMERCIO 
VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 315.111,33.

Alcantil - PB, 27 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - 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 nos Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação de Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de 
obra e demais obrigações, na Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 15 de Março 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 legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: 
cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 28 de Fevereiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de material médico 
hospitalar de forma parcelada para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – 
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABMED COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 114.777,72; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 2.275,00; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 17.870,00; H G A COSTA COM??RCIO DE ARTIGOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR - R$ 
70.592,40; KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 2.980,00; L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 35.940,43; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 5.200,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.523,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 2.014,00; 
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 11.377,78.

Alcantil - PB, 28 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição de material 
médico hospitalar de forma parcelada para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – 
PB; ADJUDICO o seu objeto a: ABMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 
114.777,72; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 2.275,00; FAROMED 
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - R$ 17.870,00; H G A COSTA COM??RCIO DE 
ARTIGOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR - R$ 70.592,40; KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP - R$ 2.980,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 35.940,43; MEDLEVENSOHN 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 5.200,00; NNMED 
– DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.523,00; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 2.014,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 11.377,78.

Alcantil - PB, 28 de Fevereiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de creche municipal com 

capacidade para 50 crianças, de acordo com o Programa Primeira Infância e conforme especificações do 
projeto básico e do Convênio 112/2022 – Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ANTONIO GOMES 
EIRELI - Valor: R$ 706.199,85. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com.

Areial - PB, 27 de Fevereiro de 2023
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 20 de Março de 2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua São 
José, 472 - Centro - Areial - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 28 de Fevereiro de 2023
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE 
DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 499.500,00.

Aroeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefe

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP – 13kg, em atendimento as demandas 
das diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOSE ROBERTO DE SOUZA - R$ 247.200,00.

Aroeiras - PB, 17 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE AGUA MINERAL E AGUA 
ADICIONADA DE SAIS EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLODOALDO 
GONCALVES DE MELO LTDA - R$ 54.000,00.

Aroeiras - PB, 17 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LIANE DE LIMA SOUZA 08829754471 - R$ 1.319.367,51.

Aroeiras - PB, 23 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/originais, por percentual 
de desconto, destinados a utilização em tratores e máquinas pesadas oficiais e/ou à serviço da 
municipalidade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 557.280,00.

Aroeiras - PB, 23 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por percentual 
de desconto oferecido das linhas, Renault, Citroen, Fiat, Mercedes–Benz, Nissan e etc., destinados 
a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via 
locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M. M. C. B. SERVICOS 
DE OFICINA EIRELI - R$ 319.000,00.

Aroeiras - PB, 13 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de lubrificantes para utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à 
serviço da municipalidade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO–ELETRONICOS LTDA - R$ 28.900,00; 
TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 99.691,00.

Aroeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 288.525,56; INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 750,00; JCASIF COMER-
CIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 1.455,30; KARLA KAROLINE FONTES MENESES - R$ 
3.855,50; OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 15.273,90; PHISALIA DIS-
TRIBUIDORA LTDA - R$ 3.236,00.

Aroeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA 
DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Aroeiras e: CT Nº 00037/2023 - 06.02.23 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 499.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios 
novos e genuínos/similar, por percentual de desconto oferecido das linhas, Renault, Citroen, Fiat, 
Mercedes–Benz, Nissan e etc., destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários 
oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABINETE DO PRE-
FEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR 
02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 – SERV GERAIS E APOIO 
ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 02030.04.123.2005.2005 
– PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 02.040–SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 
SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.243.2006.2007 – ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TU-
TELAR 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.243.2006.2030 – SE-
VIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2055 – MANUTEN-
ÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANU-
TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI 
– FINANCIAM MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-
NICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINANCIAM 
UNIÃO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMEN-
TO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE DE ALUNOS 
ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 
02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.090–SECRETA-
RIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES 
OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – 
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
PARA PEQUENOS PRODUTORES ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO / 33.90.39 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00043/2023 
- 13.02.23 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 319.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP – 
13kg, em atendimento as demandas das diversas Secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–
GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTACAO POLITICA E COORDENA-
CAO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.2001.2004 – SERV GE-
RAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 
02040.08.122.2003.2054 – MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02040.08.122.2003.2123 
– MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. 02040.08.243.2006.2007 – ATUACAO 
ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 02040.08.244.2006.2008 – AUXI´LIOS EVENTUAIS A 
PESSOAS E FAMILIAS CARENTES 02040.08.244.2006.2126 – AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA 
EM VULNER. SOCIAL 02040.14.243.2006.2125 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CON-
SELHO TUTELAR 02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.122.2006.2131 
– GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 02050.08.122.2006.2132 – FORTALECIMENTO DO 
CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIC¸O DE CONVIVENCIA 
E FORTALECIMENTO DE VINCULO 02050.08.244.2006.1045 – CONSTRUCAO DO CREAS 
02050.08.244.2006.2009 – ATUACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2050 
– MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENCAO 
DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENCAO DE 
BENEFI´CIOS EVENTUAIS 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENCAO DAS ATIVID. DO FUNDO 
DE ASSIST. SOCIAL 02050.08.244.2006.2127 – SERVICO DE PROT. SOCIAL SIT. DE EMERG. 
E CAL. PUB 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENCAO DAS 
ACOES E SERVIC¸OS BASICOS DE SAUDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENCAO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGENCI – FINAN-
CIAM MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – ACOES E 
SERVICOS DE SAUDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2121 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DO ESF 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 
02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGEN – FINANCIAM UNIAO/ESTAD 
02.080–SECRETARIA DE EDUCACAO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENCAO DO SALARIO 
EDUCACAO – QSE 02080.12.361.2009.2117 – MANUTENCAO DA EDUCACAO (GAS) 02.100–SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA 
SEINFRA ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00056/2023 - 23.02.23 - JOSE 
ROBERTO DE SOUZA - R$ 247.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO 
DE AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABINETE 
DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTACAO POLITICA E COORDENA-
CAO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.2001.2004 
– SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.040–SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENACAO DOS SERVICOS 
SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.122.2003.2054 – MANUTENCAO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS 02040.08.122.2003.2123 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA 
S.M.D.S. 02040.08.243.2006.2007 – ATUACAO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 
02040.08.244.2006.2008 – AUXI´LIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMILIAS CARENTES 
02040.08.244.2006.2126 – AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL 
02040.14.243.2006.2125 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR 
02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.122.2006.2131 – GESTAO DAS 
ATIVIDADES DO FMAS 02050.08.122.2006.2132 – FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIC¸O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULO 02050.08.244.2006.1045 – CONSTRUCAO DO CREAS 02050.08.244.2006.2009 
– ATUACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2050 – MANUTENCAO 
DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENCAO DOS SERV. DE 
PROTECAO SOCIAL BASICA 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENCAO DE BENEFI´CIOS 
EVENTUAIS 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENCAO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. 
SOCIAL 02050.08.244.2006.2127 – SERVICO DE PROT. SOCIAL SIT. DE EMERG. E CAL. PUB 
02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENCAO DAS ACOES E 
SERVIC¸OS BASICOS DE SAUDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENCAO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGENCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – ACOES E 
SERVICOS DE SAUDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2121 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DO ESF 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 
02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGEN – FINANCIAM UNIAO/ESTAD 
02.080–SECRETARIA DE EDUCACAO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENCAO DO SALARIO EDU-
CACAO – QSE 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 
02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02.100–SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA ELE-
MENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL 
DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00057/2023 - 23.02.23 - CLODOALDO 
GONCALVES DE MELO LTDA - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos 
e genuínos/originais, por percentual de desconto, destinados a utilização em tratores e máquinas 
pesadas oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00007/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GA-
BINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENA-
ÇÃO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 – SERV 
GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 
02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 
02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDE-
NAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.243.2006.2007 – ATUAÇÃO AS-
SISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DO C.R.E.A.S 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SO-
CIAL 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINAN-
CIAM UNIÃO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE 
DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 
02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 
– OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00061/2023 - 23.02.23 - O 
CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 557.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATEN-
DIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABINE-
TE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO 
SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.2001.2004 – SERV GERAIS 
E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 
02040.08.122.2003.2054 – MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02040.08.122.2003.2123 
– MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. 02040.08.243.2006.2007 – ATUACAO 
ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 02040.08.244.2006.2008 – AUXI´LIOS EVENTUAIS A 
PESSOAS E FAMILIAS CARENTES 02040.08.244.2006.2126 – AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA 
EM VULNER. SOCIAL 02040.14.243.2006.2125 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CON-
SELHO TUTELAR 02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2050 
– MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.14.422.2006.2128 – GESTAO ADMIN. 
DO FUNDO M. DA INFANCIA E JUVENTUDE 02050.08.122.2006.2131 – GESTAO DAS ATIVI-
DADES DO FMAS 02050.08.122.2006.2132 – FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIC¸O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULO 02050.08.244.2006.1045 – CONSTRUCAO DO CREAS 02050.08.244.2006.2009 
– ATUACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2050 – MANUTENCAO 
DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENCAO DOS SERV. DE 
PROTECAO SOCIAL BASICA 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENCAO DE BENEFI´CIOS 
EVENTUAIS 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENCAO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. 
SOCIAL 02050.08.244.2006.2127 – SERVICO DE PROT. SOCIAL SIT. DE EMERG. E CAL. PUB 
02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2004.1040 – REALIZAC¸A~O DE ADEQUAC¸O~ES 
NO PRE´DIO SECRETARI SAU´DE 02060.10.511.2004.1047 – CONSTRUCAO DE MODULOS 
SANITARIOS E CISTERNAS 02060.10.302.2011.1005 – ADEQUAC¸A~O E AMPLIAC¸A~O DO 
HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIC¸OS 
BASICOS DE SAUDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGENCI – FINANCIAM MUNICIPAL 02.070–
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – ACOES E SERVICOS DE SAUDE – FNS/
SUS 02070.10.301.2010.2121 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF 02070.10.302.2011.2015 
– MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV 
ATENDIMEN MOVEL URGEN – FINANCIAM UNIAO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCA-
CAO 02080.12.361.2009.1009 – AMPLIAC¸A~O E ADEQUAC¸A~O DE UNIDADES ESCOLARES 
02080.12.361.2009.1041 – CONST.REF./CONCLUSA~O GINA´SIOS COBERTOS ESCOLAS 
02080.12.361.2009.2069 – MANUTENC¸A~O DAS ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072 
– MANUTENC¸A~O DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02080.12.365.2009.1053 – 
CONSTRUC¸A~O, REFORMA E AMPLIAC¸A~O DE CRECHES 02080.12.365.2009.2023 – DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO BA´SICO INFANTIL 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENCAO DO SALARIO 
EDUCACAO – QSE 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFAN-
TIL 02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02.100–SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 
02100.04.122.2023.1001 – AMPLIAC¸A~O E ADEQUAC¸A~O DO PRE´DIO DA PREFEITURA 
02100.15.451.2016.2037 – REVITALIZAC¸A~O DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS ELEMEN-
TOS DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE 
DISTRIBUICAO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00058/2023 - 23.02.23 - LIANE DE LIMA SOUZA 
08829754471 - R$ 1.319.367,51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de lubrificantes para utilização em veículos, máquinas e equipamentos 
rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras 02.010–GABINETE DO 
PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAC¸AO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR 
02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.2001.2004 – SERV GERAIS E APOIO 
ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.030–SECRETARIA DE FINANCAS 02030.04.123.2005.2005 
– PLANEJAMENTO, CONTROLE ORC¸AMENTARIO E EXEC FINANCE 02.040–SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2054 – MANUTENCAO DOS CONSE-
LHOS MUNICIPAIS 02040.08.122.2003.2123 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 
DA S.M.D.S. 02040.08.243.2006.2007 – ATUAC¸A~O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 
02040.14.243.2006.2125 – MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR 
02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.122.2006.2131 – GESTAO DAS 
ATIVIDADES DO FMAS 02050.08.122.2006.2132 – FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 
VINCULOS 02050.08.244.2006.2009 – ATUACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SO-
CIAL 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2044 
– ACOES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 02050.08.244.2006.2055 
– MANUTENC¸AO DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA 02050.08.244.2006.2068 
– MANUTENC¸AO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 02050.08.244.2006.2111 – 
MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT 02050.08.244.2006.2127 
– SERVICO DE PROT. SOCIAL SIT. DE EMERG. E CAL. PUB 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANU-
TENCAO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAU´DE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENCAO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MOVEL URGENCI – FINAN-
CIAM MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – ACOES E SER-
VICOS DE SAUDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2014 – ACOES EM PROL DA SAUDE MENTAL FNS/
CAPS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.301.2010.2119 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 02070.10.301.2010.2121 – DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DO ESF 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/
MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MO´VEL URGEN – FINANCIAM UNIAO/ESTAD 
02.080–SECRETARIA DE EDUCACAO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
BASICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BASICO 
DA REDE PU´BLICA 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENCAO DO SALÁRIO EDUCACAO – QSE 
02080.12.361.2009.2069 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072 – 
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02080.12.361.2009.2074 – MANUT. 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO BASICO INFANTIL 02080.12.365.2009.2078 – MANUTENCAO DAS ATIV. DA 
EDUC.INFANTIL – FUNDEB 30% 02080.12.365.2009.2116 – MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 
FUNDEB 30% VAAR 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02100.26.782.2021.2062 
– MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO CIDE ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.99.00 – OU-
TROS SERVIC¸OS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA / 3.3.90.30.99.00 – OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00059/2023 - 23.02.23 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODU-
TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - R$ 28.900,00; CT Nº 00060/2023 - 23.02.23 - TASSIO ARAUJO 
NORBERTO AGUIAR - R$ 99.691,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis, para atender a demanda deste 
Município no período de Março a Dezembro de 2023; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – CNPJ 
02.954.973/0001-95 - R$ 1.461.625,00.

Assunção - PB, 27 de Fevereiro de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
14 de Março 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 Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 12:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: 
www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.

Barra de São Miguel - PB, 28 de Fevereiro de 2023
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE 
LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2023; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA - R$ 670.530,00.

Belém - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2023
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 DV00010/2023, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL VIA RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM –PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI - R$ 27.500,00.

Belém - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de março de 2023      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2023, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO, DO MUNICIPIO DE 
BELÉM –PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 28 de Fevereiro de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma sala de multi-

-atendimento (AEE) e ampliação dos banheiros da E. M. E. I. F José Batista de Sousa, município de 
Bernardino Batista. Data e Local: 17 de Março de 2023 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no 
Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no 
Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 28 de Fevereiro de 2023. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0004/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E 

PROTETORES, DESTINADOS A FROTA DE VÍCULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, ITENS REMA-
NESCENTES (DESERTO/FRACASSADOS). ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO 
O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
A PARTIR DO DIA 01/03/2023, ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: 15/03/2023, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/03/2023 ÀS 09H00MIM; INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/03/2023 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPU-
BLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Agente de Contratação/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2023, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. Data de abertura: 
16/03/2023 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 28/02/2023. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2023, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. Data de abertura: 22/03/2023 às 10h00min. 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, 28 de fevereiro de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.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 prestação dos serviços 
de Transporte escolar (ônibus) gratuito da rede de Ensino – ZONEAMENTO CENTRAL, visando 
atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 13 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 13 de Março de 2023. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 28 de Fevereiro de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, COM 
EXPANSÃO DIRETA, NOVOS E SEM USO, A QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADOS 
NAS TRÊS SALAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL MUNIICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 13 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 13 de Março de 2023. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 28 de Fevereiro de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

MUNICÍPIO DE CABEDELO
PROCURADORIA-GERAL

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
O MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB, com sede à Rua Benedito Soares da Silva, nº 131, Monte 

Castelo, Cabedelo/PB, CNPJ nº 04.849.697/0001-20, neste ato representado pelo Secretário de 
Segurança Municipal Magalhaes Galvão Lourenço, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Diácono Carlos Peixoto de Vasconcelos, 46 - Ponta de Campina - Cabedelo - PB, CPF 
nº 012.372.994-70, Carteira de Identidade nº 2010713 SSP RN, homologa o Parecer Jurídico nº 
098/2022- PGM, o qual condena a empresa 3G SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R PROJETADA, 843 - ZONA RURAL - SANTA RITA - PB, CNPJ nº

33.705.574/0001-14, neste ato representado por Davison Maia Romeiro, CPF nº 380.215.444-
49, a penalidade de MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), pela inexecução parcial do 
contrato nº 245/2022-CPL, originado do Pregão Presencial nº 181/2021, com valor correspondente 
a R$ 2.219,40 (dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), em consonância com o 
art. 87, inciso II, da lei nº 8.666/93.

A partir da data da publicação do extrato de penalidade no Diário Oficial, começa a contar o 
prazo para a interposição do recurso administrativo, conforme indica o art. 109, inciso I, da Lei nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ainda, quanto à cobrança da multa, deverá ser compensada nos créditos que eventualmente 
possam existir em favor da contratada, e, caso estes sejam insuficientes, a Administração promo-
verá a cobrança judicial da diferença, nos termos do artigo 80, inciso III e IV da Lei nº 8.666/93.

Cabedelo/PB, 27 de fevereiro de 2023.
MAGALHAES GALVÃO LOURENÇO

Secretário Municipal de Segurança CPF - 012.372.994-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DO EDITAL

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023
O Senhor prefeito constitucional, do município de Caldas Brandão – PB, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.º 001/2023, 
através da comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa de licitação, 
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Informa ainda 
que a abertura das propostas acontecerá no dia 16 de Março de 2023 as 11:00 horas, na sala de 
licitações, Cajá - Caldas Brandão – PB, CEP: 58.350-000.

CALDAS BRANDÃO/PB, 28 de Fevereiro de 2023
FABIO ROLIM PEIXOTO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.002/2021. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E A EMPRESA -EPC (EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO). OBJETO CON-
TRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME 
ESTABELECIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.215, DE 29/11/2017, COMBINADO COM A 
PORTARIA Nº 283, DE 2/10/2018, ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS COMBINAÇÕES 
LEGAIS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 22/02/2023, ATÉ 
22/02/2024. VALOR DO ADITIVO:  R$ 124.000,00 (CENTO E VINTE  QUATRO MIL REAIS). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 
15001000.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA. DATA DE ASSINATURA: 15/02/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25002/2023
UASG 927662

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, 
REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 837458/2016 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 13 de março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone:(83)33106652.Email:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.
COM. Edital:www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 28 de fevereiro de 2023
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 
DIVERSOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com Edital: www.capim.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
11º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
 Tendo em vista aprovação em Concurso Público, convoco V.Sa. para apresentar-se À SECRE-

TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, localizada no endereço abaixo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do recebimento deste, no horário de expediente de 08hs00 às 14hs, para fins de 
comprovação dos requisitos exigidos no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, para o 
Emprego: NUTRICIONISTA: TAYLINNE DE OLIVEIRA PEREIRA

 O não comparecimento no prazo estipulado acima implicará na sua eliminação automática do 
Concurso Público. 

Atenciosamente, 
Capim,  28 de Fevereiro de 2023.

 Saul Barros Brito  Emerson Emanuel Coelho da Silva
       Presidente da Comissão             Membro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA 
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 
01.00– GABINETE DO PREFEITO 04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE 
DO PREFEITO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 06.181.0039.2004 – MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL 
DO MUNIC. EM CONVENIO COM A SSDS/ESTADO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.00 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 
– MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 04.00 
– SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 04.122.0005.2009 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transfe-
rências de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.0036.2024 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA – PROGRAMA SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do 
Salário Educação 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
12.365.0013.2058 – MANTAR AS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL – CRECHE MUNICIPAL – 30% 
540 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.365.0047.2059 MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL – PRE ESCOLA – 30% 542 Transferências do FUNDEB – Complementação 
da União – VAAT 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 06.00 
– SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 08.243.0010.2033 – MANTER O CONSELHO TUTELAR 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Trans-
ferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 08.244.0007.2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 660 – Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 08.244.0007.2037 – MANTER O PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Trans-
ferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES DO 
PROGRAMA AUXILIO BRASIL 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên-
cia Social - FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
08.244.0017.2039 – MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência 
de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINAN-
CIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 09.00 – SEC DE 
TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos não Vincu-
lados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.00 – SEC 
DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SEPLACOM 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 13.00 SEC DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MAN-
TER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: 
CT Nº 60201/2023 - 14.02.23 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 100.000,00; CT 
Nº 60202/2023 - 14.02.23 - FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA 
- R$ 770.850,00; CT Nº 60203/2023 - 14.02.23 - HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA 
- R$ 72.000,00; CT Nº 60204/2023 - 14.02.23 - MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - R$ 28.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Atas de Registro de Preços nº0 00002/2023; 1 00002/2023; 2 00002/2023; 3 00002/2023, Proces-

so Administrativo nº230116PP000O2, Pregão Presencial nº 00002/2023, PARTES SIGNATÁRIAS: 
Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP0 00002/2023 - 14/02/2023
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME.
CNPJ: 11.500.957/0001-13.
Item(s): 17.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP1 00002/2023 - 14/02/2023
- FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.
CNPJ: 40.407.455/0001-40.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16.
Valor: R$ 770.850,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 2 00002/2023 - 14/02/2023
HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA.
CNPJ: 06.095.249/0001-04.
Item(s): 1.
Valor: R$ 72.000,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 3 00002/2023 - 14/02/2023
MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 35.484.971/0001-39.
Item(s): 14.
Valor: R$ 28.700,00.
Total: R$ 971.550,00.
OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISAN-

DO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 
DESTA MUNICIPALIDADE VIGÊNCIA: 14/02/2023 a 14/02/2024.

Caraúbas, (PB), em 14 de fevereiro de 2023.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - 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 o fornecimento e 
distribuição de alimentação destinada a pacientes, funcionários e outros autorizados. Abertura da 
sessão pública: 13:00 horas do dia 16 de Março de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do 
dia 16 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços gráficos, – impressão preto e branco, impressão colorida, montagem, encadernação, 
confecção de banner e placas de acrílico, guias de IPTU e TCR, dentre outros. Abertura da sessão 
pública: 13:00 horas do dia 20 de Março de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 20 
de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 070/2022
Pregão Presencial Nº 004/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Maria 

Pereira Alves Araújo-ME, Cnpj: 42.039.391/0001-06. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 24/01/2023 de acordo com a clausula sétima do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 12 (doze) meses. Desta forma 
fica justificado a prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino 
da Silva (Prefeito) e a Sra. Maria Pereira Alves Araújo (Pela contratada). 

Coremas-PB, 10 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 029/2022 - Inexigibilidade Nº 004/2022.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adijunto Pereira de Oliveira - ME, 

CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando, que o valor total contratado foi para um período de 06 
(seis) meses; Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados no concurso público, os contratos deste procedimento licitatório serão imediatamente 
distratados. Desta forma o contrato acima citado deve ser prorrogado, assim a vigência do presente 
contrato que fica prorrogada até 15/07/2023 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência 
o valor total aditivado será de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) pelos os 06 (seis meses) trabalhado 
com a carga horária de 20 horas semanais no serviço de atenção Domiciliar. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e a Sra. Julianna Adijunto Pereira de Oliveira (Pela contratada).

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2023.
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 012/2023
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

ESTRUTURAS (PALCO, GERADOR, BANHEIRO QUÍMICO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E 
OUTROS) PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 01/03/2023 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. 
Abertura das Propostas: 17/03/2023 às 09:01h no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações 
e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.
cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de fevereiro de 2023.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2023
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 DV00010/2023, que 
objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro de som 
com locutor destinado a suprir as necessidades deste Município; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 10531337740 - R$ 21.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Fevereiro de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Se-

verino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias Municipais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@
gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00011/2023
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 DV00011/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS TIPO BOMBA, DESTINADOS A 
ATENDER AS DEMAMNDAS DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 - R$ 53.030,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Fevereiro de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Seve-

rino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:45 horas do dia 15 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por percentual 
de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, VOLARE, FORD, ETC, para os veículos leves e 
pesados, além das máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel S10, de propriedade 
da Prefeitura Municipal de CUITÉ DE MAMANGUAPE e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@
gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2023
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 DP00012/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE MERENDA ESCOLAR, DE FORMA EMERGENCIAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA TRIUNFO 
EIRELI - R$ 7.761,36; RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 112,50.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Fevereiro de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio comunica que a sessão para reabertura do Pregão Pre-

sencial nº 00004/2023, cujo objeto Contratação de prestadores de serviços, destinados locomoção 
de docentes e discentes da rede municipal de ensino de CUITÉ DE MAMANGUAPE, fica marcada 
para as 14h00min do dia 02/03/2023. A retomada da sessão tem o propósito de fazer a fase de 
lances verbais e prosseguir nos demais atos do certame licitatório. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999512266. E-mail: 
licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO 
SISTEMA DE CONTROLE E REGULAÇÃO DE PACIENTES JUNTO AO PPI. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00009/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 02.120 Fundo Municipal 
de Saude de C Mamanguape 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
28/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00037/2023 - 28.02.23 - 49.162.017 DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO - R$ 18.700,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas, destinados ao aten-
dimento das necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00008/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais e Outros do Município 
de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 02.120 Fundo 
Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de 
Mamanguape e: CT Nº 00035/2023 - 28.02.23 - ERINALDO SEVERINO BATISTA - R$ 54.810,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE 
MERENDA ESCOLAR, DE FORMA EMERGENCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XII, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/02/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00011/2023. OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS 

DE MATERIAIS TIPO BOMBA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMAMNDAS DESTE MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/02/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00010/2023. OBJETO: Contratação de pessoa física 

ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir 
as necessidades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/02/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.035/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023    
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 09hs:00min do dia 
15/03/2023, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição parcelada gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das Secretarias 
do município tais como ação social e seus programas, e a demais secretarias do município de 
Desterro/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei 
complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. 

Informações: no horário das 08hs:30min as 12hs:00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
prefeituradedesterrocpl@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Desterro - PB, 28 de fevereiro de 2023.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2023.034/2023
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra 

para ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, conforme planilha orçamentaria anexo I ao edital 
e  contrato de repasse 905307/2020 

ABERTURA: 09:30 hs  do dia 21 de março  de 2023
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 28 de fevereiro de 2023
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2023.034/2023
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra 

para ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, conforme planilha orçamentaria anexo I ao edital 
e  contrato de repasse 905307/2020 

ABERTURA: 09:30 hs  do dia 21 de março  de 2023
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 28 de fevereiro de 2023
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.036/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 09hs:00min  horas do 
dia 16/03/2023, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição de forma parcelada de pneus novos e acessórios para utilização nos veículos e máquinas, 
integrantes da frota do município de Desterro/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Desterro - PB, 28 de fevereiro de 2023.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de março de 2023 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 05,

DA  CONCORRÊNCIA  00005/2017 DO CONTRATO Nº 01/2018
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB

E AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 

- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
do outro lado a empresa , AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA –empresa inscrita sob CNPJ 
de nº 23.587.584/0001-49, neste ato representada pela Senhor DANILO SITÔNIO DE AGUIAR, 
representante legal  portador do CPF 038.414..934-08, doravante denominado simplesmente CON-
TRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A empresa solicitou um reequilibrio devido ao aumento dos preços dos insumos execeder 

a porcentagem calculada e concedida no reajuste com base no Índice Nacional de Custos da 
Construção do Mercado – INCC, com base no parecer juridico e nos calculos do parecer tec. de 
engenharia houve a concessão da revisão correspondente ao RRE 09 BM 09, gerando um valor de 
R$ 74.659,21 (Setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e hum centavos). 
segue em anexo parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da CONCORÊNCIA  

00005/2017 do Contrato nº 01/2018 proveniente da CONCORRÊNCIA 00005/2017 permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 27 de Fevereiro  de  2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2023- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 09h00min, do dia 14 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de livros 
didáticos para educação básica .Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 24 de Fevereiro   de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01, DA  TOMADA DE PREÇOS

00006/2020 DO CONTRATO Nº441/2020
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB

E AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARABIRA - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, 
neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, Brasileira, Casado, CPF nº 421.367.684-
68, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES, CNPJ nº 05.052.764/0001-44, com endereço na Rua Desembargador Hemeterio Fer-
nandes 1008, Tirol, Natal, neste ato representada neste ato pelo seu Responsável legal, o Senhor 
FELIPPE GURGE DE CARVALHO  , Representante legal, portador do CPF de nº 011.714.344-80 
e Rg de nº 1338809 ITEI/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATADA , que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Trata-se da justificativa de Reajuste Contratual, onde a análise técnica aponta, que após a 

verificação, devido ao aniversário de 2 anos da data de contrato, sendo assim, necessária a 
correção dos valores. Atentando-se ainda pela variação, foi utilizado ÍNDICES DE REAJUSTA-
MENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 
DE TRANSPORTES (DNIT) no decorrer do prazo de Agosto de 2020 e Agosto de 2022, levando 
ao uma variação IR1 = 34,12%, IR2 = 73,45% e IR3 = 45,7%. Gerando um valor, para o Boletim 
de Medição 01 do CR 1066335-59/2019, Boletim de Medição 03 do TC 441/2020 TP 06/2020 de 
R$ 147.256,71 (Cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis).  Seguem em anexo 
parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA DE 

PREÇOS A  00006/2020 do Contrato nº 441/2020 proveniente da TOMADA DE PREÇOS 00006/2020 
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei.

Guarabira, 28 de Fevereiro  de  2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 15 de março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
engenharia para executar obra civil pública de reformas e ampliações nas escolas da rede mu-
nicipal de ensino deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 27 de fevereiro de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO

DE PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de GURINHÉM, Estado da Paraíba, AVISA a todos os interessados 

que estará aberto processo seletivo para o preenchimento temporário de vagas na estrutura da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. As inscrições estarão abertas 
no período de 27/02/2023 A 03/03/2023. O edital e a ficha de inscrição estarão disponíveis a quem 
interessar na página oficial da Prefeitura.

24 de fevereiro de 2023.
TARCÍSIO SAULO DE PAIVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 
SOBRE RODAS, MOTOR APARTIR DE 67CV, ATRAVES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURACON-
VÊNIO/MAPA Nº 966204/2022 – PLATAFORMA + BRASIL Nº 53144/2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@
hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 28 de Fevereiro de 2023
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Prestação de serviços complementares para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em caráter continuado de fornecimento de 
pessoal para compor os déficits dos quadros educacionais deste Município. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 17 de Março 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 Municipal nº 275/21; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: www.
inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 28 de Fevereiro de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de parcelada de medicamentos psi-
cotrópicos para as demandas operacionais da Secretaria de Saúde do Município de Itatuba – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 28 de Fevereiro de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços para futuras aquisição Parcelada 
de Instrumentos e Materiais Odontológicos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria 
de Saúde do Município de Itatuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 28 de Fevereiro de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊN-
CIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME 
ITINERARIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MÚNICIPIO. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 16 de Março de 2023. Início da fase de lances: 10:10 horas 
do dia 16 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Itatuba - PB, 28 de Fevereiro de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 07:30 horas do dia 13 de Março de 2023, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
de pneus, câmaras e protetores, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas de 
propriedade do município de Jericó, cedido e ou locados, conforme termo de referencia. 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 02/11; Decreto Munici-
pal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 28 de Fevereiro de 2023
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado de materiais de expediente para suprir a demanda das diversas secretarias do 
município de Jericó/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 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 26 de Janeiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: SISTEMA DE 
RESGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE 
E ARMARINHO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO E COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA MICAELE 
JERONIMO SANTOS - R$ 96.999,50.

Juazeirinho - PB, 03 de Março de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00201/2023
Aos 03 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Dr Juiz Federal 
Genival Matias - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2023 que objetiva o registro de preços 
para: SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE BOMBONIERE E ARMARINHO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO E COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgãos e/ou entidades integrantes 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 
08.996.886/0001-87; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.277.311/0001-19.- FERNANDA 
MICAELE JERONIMO SANTOS.CNPJ: 15.636.813/0001-40.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48.Valor: R$ 96.999,50.

Juazeirinho - PB, 03 de Março de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: SISTEMA DE 
RESGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE 
E ARMARINHO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE JUAZEIRINHO E COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS - R$ 96.999,50.

Juazeirinho - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS COMPOSTO POR CARDENETA, SACOLA E OUTROS 
DESTINADO AOS PROFESSORES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - R$ 23.700,00.

Juazeirinho - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS COMPOSTO POR CARDENETA, SACOLA E 
OUTROS DESTINADO AOS PROFESSORES DESTA MUNICIPALIDADE; ADJUDICO o seu objeto 
a: INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - R$ 23.700,00.

Juazeirinho - PB, 27 de Fevereiro de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2023

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 00001/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 108.000,00

Juazeirinho - PB, 01 de Fevereiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00001/2023. 
DOTAÇÃO: 02.180 – SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE 
PESSOAS 04 122 0002 2162 – ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO 
DE PESSOAS 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 01/02/2024. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT 
Nº 00002/2023 - 01.02.23 - CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 108.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS COMPOSTO POR 
CARDENETA, SACOLA E OUTROS DESTINADO AOS PROFESSORES DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Juazeirinho: 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO – 12. 361. 0002. 
2032 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12. 365. 0002. 2036 ATIVIDADES DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL – 1.550.0000 Transferência do Salário – Educação – 3390.30 00 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 01801/2023 - 28.02.23 - INFORBRINDES COMERCIO 
DE BRINDES LTDA - R$ 23.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODU-
TOS DE BOMBONIERE E ARMARINHO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO E COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Juazeirinho: 02.020 GABINETE DO PREFEITO – 04.122.0002.2005 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO – 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
– 12.361.0002.2032 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12.365.0002.2036 ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.079 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.122.0002.2187 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.089 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.0002.2183 ATIVIDADES DA SEC. DE ASS. 
SOCIAL – 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13.392.0002.2171 
– ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE – 3390.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00016/2023 - 03.03.23 - FERNANDA MICAELE 
JERONIMO SANTOS - R$ 96.999,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS 
AQUISIÇÕES E DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 
00021/2022. ADITAMENTO: DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO: CT Nº 05401/2022-
CPL – GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS EIRELI 
(SIDNEY SILVA SALES) - 1º Aditivo – CT Nº 05402/2022-CPL – JOÃO ANICETO DOS SANTOS 
- ME- 1º Aditivo - CT Nº 05403/2022-CPL – JORGE WENDEL DOS SANTOS- ME- 1º Aditivo - CT 
Nº 054/2022-CPL – KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (ITAMAR SOUSA PEREIRA) 
- 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 120 (CENTO E VINTE) dias, ou, seja de 30 de Dezembro 
de 2022 a 30 de Abril de 2023.

Juazeirinho-PB, 30 de Dezembro de 2022.
ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TEREZINHA DA SILVA BENTO, SN, CEN-
TRO, ZONA URBANA DE JUAZEIRINHO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DA 
FAMÍLIA INÊS MATIAS. CUJAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CONDICIO-
NAM A SUA ESCOLHA, COM O PREÇO COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO, SEGUNDO 
AVALIAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE JUAZEIRINHO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.090 FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0002 2180 – MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. 
SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) 3390.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA. VIGÊNCIA: até 09/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho 
e: CT Nº 02901/2023 - 09.01.23 - JONATAS BARROS ARAÚJO - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI N° 14.133/2021, A SER MINISTRADO 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.180 SECRETA-
RIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS – 04. 122. 0002. 2162 
ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS – 3390.39 00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/05/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 03301/2023 - 24.02.23 - ECOAR 
CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AV. JOÃO VITAL GUEDES, SN, 
CENTRO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS-
SOCIAL – CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV10001/2023. DOTAÇÃO: 02.079 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 10.122.0002.2187 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 3390.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.VIGÊNCIA: até 
19/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 03501/2023 
- 19.01.23 – ARLINDA VITAL FERREIRA SILVA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO N.º 00008/2023
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2023, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios 
(cestas básicas), destinadas ao atendimento das necessidades dos munícipes carentes do 
Município de Lagoa de Dentro, no dia 15/03/2023 às 14:00 horas horário de Brasília – DF, 
no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licitações 
da Prefeitura Lagoa de Dentro, Rua Alfredo Chaves, s/n – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. Informações pelo e-mail:  licitacaolagoadedentro@gmail.com, até o dia 14/03/2023. O edital 
pode ser adquirido também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Lagoa de Dentro(PB), 28 de fevereiro de 2023.
FÁBIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO
A presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Lagoa Seca/PB, torna 

público que a licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023, que teria a sua abertura marcada 
para acontecer no dia 01/03/2023 as 09:00, será realizada às 09:00 horas do dia 09/03/2023, no 
mesmo local anteriormente informado. 

Lagoa Seca, 28 de fevereiro de 2023. 
Ana Paula Diniz Barbosa Alves

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU 
“Casa Manoel José de Almeida”

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 10 (dez) dias
Processo nº 001/2023

Processo por infrações político-administrativas
Denunciante: LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA

Denunciado: MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Edital de Citação nº 001/2023

Prazo de 10 (dez) dias
De ordem do Presidente da Comissão Processante, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a 

todos quantos o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que nesta Câmara de 
Vereadores tramitam os autos do processo supra, em que é Denunciante LEONEL SOARES 
DE SOUZA MOURA e como Denunciado MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA, 
brasileiro, casado, prefeito de Mulungu, com endereço para intimação na sede da Prefeitura, 
localizada na Rua João Pessoa, 182, Centro, Mulungu, Estado da Paraíba, denunciado pela 
prática de infração político-administrativa prevista artigo 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 
201/67, e, pelo  presente Edital manda o MM. Presidente da Comissão Processante, na forma 
do art. 5º, inciso III do Decreto Lei nº 201/67, CITAR o DENUNCIADO MELQUÍADES JOÃO 
DO NASCIMENTO SILVA, tendo em vista que por quatro vezes os servidores da Câmara 
compareceram na Sede do Poder Executivo para citar o senhor Prefeito, em dois dias, 24 e 
27 de fevereiro de 2023, em horários diferentes, mas não o encontraram, para, querendo, no 
prazo de 10 dias, após o prazo de publicação do edital pela segunda vez, apresentar defesa 
prévia, por escrito, pessoalmente ou mediante procurador, alegando tudo o que interesse à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de dez, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário, nos termos do art. 396 do CPP, com a redação dada pela Lei n°. 11.719/2008, 
ficando advertido de que a não apresentação da defesa escrita presumir-se-o aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na Denúncia. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado duas vezes, no órgão oficial do Poder 
Legislativo de Mulungu, no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União, com intervalo de três 
dias, pelo menos, e afixado no Quadro de Avisos da Câmara, na forma do art. 5º, inciso III do 
Decreto Lei nº 201/67. Dado e passado nesta cidade de Mulungu, Câmara de Vereadores, 
28 de fevereiro de 2023.

         WANDENBERG JOSÉ DA SILVA MARIA JOSÉ BATISTA DE LUCENA
                       Presidente             Relatora

GUTEMBERG PEREIRA DA CRUZ
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para confecção de próteses dentárias, destinadas aos usuários da rede municipal 
saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E S 
DA SILVA - R$ 89.400,00.

Natuba - PB, 17 de Fevereiro de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021

ADITAMENTO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
O Prefeito do Município de Natuba-PB, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

QUARTO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO, ao Contrato nº 00053/2021, realizado pela 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – CNPJ 09.072.448/0001-95 e do outro 
lado a empresa CONTRATADA: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ  29.842.086/0001-
81, vencedora da Tomada de Preços nº 00010/2021 que tem por objeto contratação de empresa 
especializada em obras de engenharia para adequação de estradas vicinais com pavimentação do 
acesso a comunidade de Jussaral, trecho Cruzeiro, no Município de Natuba–PB, conforme especi-
ficações do termo de referência. O presente aditivo altera as cláusulas Quinta e Sétima do Contrato 
primitivo. A Vigência do respectivo contrato fica prorrogado por mais 180 (Cento e Oitenta) dias a 
partir de 18/02/2023 a 17/08/2023. Demais cláusulas permanecem inalteráveis. Fundamentação 
legal: Art. 57, Inciso II, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Natuba-PB, 17 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022

ADITAMENTO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
O Prefeito do Município de Natuba-PB, no uso de suas atribuições legais, torna público o PRI-

MEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO, ao Contrato nº 0007/2022, realizado pela 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – CNPJ 09.072.448/0001-95 e do outro 
lado a empresa CONTRATADA: CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATO-
RIAIS EIRELI - CNPJ nº 21.976.041/0001-98, vencedora da CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022 que 
tem por objeto Credenciamento Visando a Contratação de Empresas para a Prestação de Serviços 
e realização de exames Laboratoriais com base na tabela de preços do SUS e complemento, para 
atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Natuba, conforme especificações contidas 
no ANEXO I do presente edital. O presente aditivo altera as cláusulas Quinta e Sétima do Contrato 
primitivo. A Vigência do respectivo contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 
22/02/2023 a 22/02/2024. Demais cláusulas permanecem inalteráveis. Fundamentação legal: Art. 
57, Inciso II, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Natuba-PB, 20 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021

ADITAMENTO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
O Prefeito do Município de Natuba-PB, no uso de suas atribuições legais, torna público o TER-

CEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO, ao Contrato nº 0005/2022, realizado pela 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – CNPJ 09.072.448/0001-95 e do outro 
lado a empresa CONTRATADA: FM SERVICOS LTDA - CNPJ nº 24.658.568/0001-62, vencedora 
da Tomada de Preços nº 0007/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE  NATUBA-PB, conforme especificações e condições indicadas neste Projeto básico. 
Convênio n° 892672, Operação 1067850-82 e Recursos de Contrapartida da Prefeitura  Municipal de 
Natuba-PB. O presente aditivo altera as cláusulas Quinta e Sétima do Contrato primitivo. A Vigência 
do respectivo contrato fica prorrogado por mais 180 (Cento e Oitenta) dias a partir de 02/03/2023 
a 29/08/2023. Demais cláusulas permanecem inalteráveis. Fundamentação legal: Art. 57, Inciso II, 
§2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Natuba-PB, 28 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses dentárias, 
destinadas aos usuários da rede municipal saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1003 2017 – Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal de Saúde – FMS 10 302 1003 2019 – Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde da Atenção Especializada 10 301 1003 2022 – Manutenção de Outras Atividades da 
Saúde 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/02/2024. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00046/2023 - 17.02.23 - E 
S DA SILVA - R$ 89.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0015/2023, por menor 

preço por item, com objeto é Aquisição de material de expediente. Abertura dia 13/03/2023 às 08:30 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2023
A Pregoeira Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 
0011/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de radiodifusão. Tem como vencedora: RADIO 
CIDADE DE PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 08.606.071/0001-44, com o valor global de r$ 43.200,00 
(quarenta e tres mil e duzentos reais).  

Pedra Branca-PB, 28 de fevereiro de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS TORNA PÚBLICO QUE FARÁ RE-

ALIZAR ATRAVÉS DO PREGOEIRO OFICIAL PARA CONHECIMENTO DOS INTERES-
SADOS NOS TERMOS DA LEI N.º 10.520/2002 ALTERAÇÕES, SUBSIDIARIAMENTE A 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEI COMPLEMENTAR N.º 
123/2006 ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS INERENTES A ESPÉCIE, QUE REALIZARÁ 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ENQUADRADAS NOS BENEFÍCIOS DA LC N.º 
123/2006 E ALTERAÇÕES NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 AS 10:00 HORAS, TENDO 
COMO OBJETIVO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, 
GRAXA COM SERVIÇOS DE TROCA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A REUNIÃO OCORRERÁ 
NA SALA DA CPL NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, 
NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO, N° 278, CENTRO, PEDRO RÉGIS – PB. O EDITAL 
SERÁ DISPONÍVEL ATRAVÉS DO LINK HTTPS://TRANSPARENCIA.ELMARTECNOLOGIA.
COM.BR/LICITACAO?TAB=1&ISMODAL=FALSE&CTX=201140 OU NA CPL NO PRÉDIO 
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
DE 08:00 AS 12:00 HORAS.

PEDRO RÉGIS-PB, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.
WILLAME AVELINO DANTAS

PREGOEIRO OFICIAL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de março de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 010/2023.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 16 de Março de 2023 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DE-
MANDA DA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na 
Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?Tab=1&isModal=false&ctx=201140 
ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 28 de Fevereiro de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00016/2023, 
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 SERVICOS MEDICOS DR RO-
SIVAN LTDA - CNPJ nº 40.972.693/0001-07, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 33.999,36 
(trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) e o Valor Global 
Estipulado de R$ 339.993,60 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e 
sessenta centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na 
área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGEN-
TISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente 
a Chamada Pública 00001/2023.

Piancó - PB, em 28 de fevereiro de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00016/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA - CNPJ nº 40.972.693/0001-07.  
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde 

com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para 
o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2023.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 33.999,36 (trinta e três mil novecentos e noventa e nove 
reais e trinta e seis centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 339.993,60 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos).

Piancó - PB, em 28 de fevereiro de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00010/2023
Objeto: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de 

estudantes da rede municipal de ensino do município de Piancó-PB.
Vencedoras: ARNAUD ESTEVAM DE SOUZA - CPF 805.599.484-68, com o valor global 

de R$ 54.014,40 (cinquenta e quatro mil, quatorze reais e quarenta centavos), DANIEL SILVA 
DE MESQUITA - CPF 032.268.314-96 com o valor global de R$ 102.910,50 (cento e dois mil, 
novecentos e dez reais e cinquenta centavos), GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF 
640.417.944-04 com o valor global de R$ 87.686,28 (oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e 
seis reais e vinte e oito centavos), IAGO RUANN FREITAS LEITE - CPF 705.489.224-03 com 
o valor global de R$ 96.635,44 (noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos), JOSE JOAQUIM DA SILVA -CPF 556.455.504-04 com o valor global de 
R$ 103.014,56 (cento e três mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos),  MANOEL LA-
CERDA MESSIAS- CPF 202.928.564-15 com o valor global de R$ 102.148,20 (cento e dois 
mil, cento e quarenta e oito reais e vinte centavos), PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF 
789.307.314-49 com o valor global de R$ 128.066,40 (cento e vinte e oito mil, sessenta e seis 
reais e quarenta centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 28 de Fevereiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00010/2023, em favor da empresa DI DINAH COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA inscrita no CNPJ/CPF sob n° 35.496.595/0001-00, tendo como objeto a Con-
tratação de empresa para aquisição de Fardamento e lençol hospitalar destinados a atender 
as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do Município de Piancó-PB. 
Com o Valor Global Estimado de R$ 20.920,00 (vinte mil novecentos e vinte reais), em 
consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 
75, II da Lei 14.133/2021.

Piancó- PB, em 28 de fevereiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00010/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADO: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA INSCRITA NO CNPJ/CPF SOB 

N° 35.496.595/0001-00.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E 

LENÇOL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.920,00 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS).
PIANCÓ- PB, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00006/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 

LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 27.197.452/0001-61. 
OBJETIVO: Contratação de servidor disponível em nuvem e-SUS para hospedagem do PEC 

Prontuário Eletrônico do Cidadão, disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

Piancó- PB, em 27 de fevereiro de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00007/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/

CPF sob n° 45.180.436/0001-48. 
OBJETIVO: Contratação de Sistema de Monitoramento dos indicadores do PREVINE BRASIL.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.172,00 (dezessete mil cento e setenta e dois reais). 

Piancó- PB, em 27 de fevereiro de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00008/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: MARIA LIANI LEONARDO – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 17.690.649/0001-84.
OBJETIVO: Locação de horas de Trator com Grade Aradora para Corte de Terra na Zona Rural 

do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

Piancó- PB, em 27 de fevereiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00009/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: ORLANDO DE SOUSA LEMOS - ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

14.837.166/0001-71. 
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Dedetização, 

para controle de pragas urbanas em prédios de órgãos das secretarias de saúde e Educação do 
Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.066,92 (vinte mil sessenta e seis reais e noventa e dois 
centavos). 

Piancó- PB, em 27 de fevereiro de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO N. 006/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de uma creche/escola tipo a 

de acordo com o programa paraíba primeira infância - projeto integra educação PB, localizado no 
distrito de Acaú  no município de Pitimbu-PB

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Comissão Perma-
nente de Licitação os interessados que, a reunião para abertura e julgamento das Propostas de 
Preços da licitação TP: 006/2022 ocorrerá no dia 02/03/2022 as 9:00hs (horário local). na sala 
da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 
– Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente normal 
de 08:00hs as 14:00hs.

Pitimbu-PB, 28 de Fevereiro de 2023
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
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 17 de março de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL, 
no município de QUEIMADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções 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, 28 de fevereiro de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA O LABORATÓRIO BIOMÉDICO MUNICIPAL NO PRONTO 
ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: 
WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO BIOMÉDICO MUNICI-
PAL NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para co-

nhecimento dos interessados, nos termos da Lei nº 10.520/2002, art. 4º inciso XVI e XXIII, em face 
da empresa classificada no Pregão Presencial Nº 00001/2023, SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - CNPJ Nº 14.118.455/0001-10, vencedora dos itens: 11, 14, 17, 19, 
21, não ter comparecido para assinatura de Contrato quando Convocado e não ter apresentado a 
certidão municipal devidamente regularizada para assinatura do contrato, dentro do prazo concedido 
pelo município, conforme publicação na Imprensa Oficial em 10/02/2023. Desde já convocamos a 
empresa GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, que ficou em segundo lugar para negociação do(s) preço(s)/
percentual(is) de desconto(s) do(s) item(ns): 19, 21. O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
LTDA, que ficou em segundo lugar para negociação do(s) preço(s)/percentual(is) de desconto(s) 
do(s) item(ns): 11. A JULIANNY LIMA DA SILVA, que ficou em segundo lugar para negociação 
do(s) preço(s)/percentual(is) de desconto(s) do(s) item(ns): 14, GRANPEÇAS - COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, que ficou em segundo lugar para 
negociação do(s) preço(s)/percentual(is) de desconto(s) do(s) item(ns): 17. Fica marcada a sessão 
para o dia 02/03/2023 às 08:30 horas, no mesmo endereço da sessão inicial. INFORMAÇÕES: 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau de 
Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, 
ou pelo Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 28 de Fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhe-
cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00006/2023, que tem como objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente, destinados 
à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do Município de 
Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: 
DO VALE ATACAREJO LTDA, CNPJ: 07.556.165/0001-93, Item(s): 05, 30, 32, 34. Valor: R$ 5.294,00; 
RR MERCADO LTDA, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35. Valor: R$ 248.398,70.

Santa Luzia - PB, 27 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Eletrônico nº 00006/2023, que tem como objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios, parceladamente, destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais e 
Creche para atender as demandas do Município de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) 
vencedora(s) conforme indicado abaixo: DO VALE ATACAREJO LTDA, CNPJ: 07.556.165/0001-
93, Item(s): 05, 30, 32, 34. Valor: R$ 5.294,00; RR MERCADO LTDA, CNPJ: 11.338.538/0001-27, 
Item(s): 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35. Valor: R$ 248.398,70.

Santa Luzia - PB, 28 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00006/2023, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, 
parceladamente, destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as 
demandas do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): DO VALE ATACAREJO LTDA, 
CNPJ: 07.556.165/0001-93, Item(s): 05, 30, 32, 34. Valor: R$ 5.294,00; RR MERCADO LTDA, CNPJ: 
11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35. Valor: R$ 248.398,70. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 28 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO FINAL

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023, que tem 
como objeto: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veículos e máquinas 
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, lote(s): 1. Valor: 
R$ 199.450,00. A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, 
CNPJ: 33.538.090/0001-28, Lote(s): 6. Valor: R$ 164.420,00. GRANPECAS - COMERCIO E DIS-
TRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 7. 
Valor: R$ 143.290,00. RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA – ME, CNPJ: 40.983.728/0001-03, 
Lote(s): 2. Valor: R$ 311.600,00. SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, 
CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 3. Valor: R$ 688.700,00. TOP PECAS LTDA - EPP, CNPJ: 
01.184.984/0001-70, Lote(s): 4 - 5 - 8 - 9. Valor: R$ 275.100,00. 

Santa Luzia - PB, 23 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Presencial nº 00002/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa para executar serviços 
de oficina, parte elétrica, alinhamento e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos 
de bancos e tapeçaria, manutenção de ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, 
destinados à frota de veículos e máquinas a serviço do município de Santa Luzia/PB, adjudico 
a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: A JULIANNY LIMA DA SILVA, CNPJ: 
13.258.973/0001-77, lote(s): 1. Valor: R$ 199.450,00. A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDO-
RA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ: 33.538.090/0001-28, Lote(s): 6. Valor: R$ 164.420,00. 
GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
04.906.156/0001-97, Lote(s): 7. Valor: R$ 143.290,00. RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA – 
ME, CNPJ: 40.983.728/0001-03, Lote(s): 2. Valor: R$ 311.600,00. SERIDO TRATORES COMERCIO 
E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 3. Valor: R$ 688.700,00. TOP PECAS 
LTDA - EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, Lote(s): 4 - 5 - 8 - 9. Valor: R$ 275.100,00.

Santa Luzia - PB, 23 de fevereiro de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, 
alinhamento e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, 
manutenção de ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veí-
culos e máquinas a serviço do município de Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): A JULIANNY 
LIMA DA SILVA, CNPJ: 13.258.973/0001-77, lote(s): 1. Valor: R$ 199.450,00. A SERTANEJA SER-
VICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ: 33.538.090/0001-28, Lote(s): 
6. Valor: R$ 164.420,00. GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 7. Valor: R$ 143.290,00. RETIFICA DE 
MOTORES GIPAGEL LTDA – ME, CNPJ: 40.983.728/0001-03, Lote(s): 2. Valor: R$ 311.600,00. 
SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 
3. Valor: R$ 688.700,00. TOP PECAS LTDA - EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, Lote(s): 4 - 5 - 8 - 9. 
Valor: R$ 275.100,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 24 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 - PROCESSO Nº 00014/2023                                                                                                                    
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta 

de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Versão Plus, para 
atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais).

Santa Luzia-PB, 15 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 00026/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2023 - PROCESSO Nº 00014/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta 

de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Versão Plus, para 
atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: 02.020 Secretaria Municipal de Gestão, na Classificação Funcional Programática nº 104 122 
2015 2015 Manutenção das Atividades Administrativas da SMG - Elemento de Despesa – 3.3.90.39 
61 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 16 de fevereiro de 
2024. DATA DO CONTRATO: 16 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2023, que objetiva: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e 
demais atividades e programas das diversas secretarias do município de São Bentinho/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 325.331,00; JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 527.974,00; 
RUBENS SOUSA LOPES - R$ 37.750,00.

São Bentinho - PB, 16 de Fevereiro de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
destinados a merenda escolar e demais atividades e programas das diversas secretarias do município 
de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2023. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00027/2023 - 17.02.23 - DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
- R$ 325.331,00; CT Nº 00028/2023 - 17.02.23 - JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 
527.974,00; CT Nº 00029/2023 - 17.02.23 - RUBENS SOUSA LOPES - R$ 37.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2023, que objetiva: Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição diária e parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros, carnes, 
frios e derivados) destinados a merenda escolar e demais atividades e programas das diversas secre-
tarias do município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 41.394,50; JOSEFA CAMILO 
DO REGO 03825889408 - R$ 315.721,00; RUBENS SOUSA LOPES - R$ 210.420,00.

São Bentinho - PB, 16 de Fevereiro de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição diária e parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros, carnes, frios e derivados) destinados a merenda esco-
lar e demais atividades e programas das diversas secretarias do município de São Bentinho/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00030/2023 - 17.02.23 - DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 41.394,50; 
CT Nº 00032/2023 - 17.02.23 - JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 - R$ 315.721,00; CT Nº 
00033/2023 - 17.02.23 - RUBENS SOUSA LOPES - R$ 210.420,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos e 
máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - R$ 532.811,00; 
ELIENE FIRMIANO GOMES - R$ 117.394,00.

São Bentinho - PB, 23 de Fevereiro de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, 
destinados a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São 
Bentinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2023. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho 
e: CT Nº 00034/2023 - 24.02.23 - CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - R$ 532.811,00; CT 
Nº 00035/2023 - 24.02.23 - ELIENE FIRMIANO GOMES - R$ 117.394,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
O Pregoeiro do município de São José de Espinharas torna público o resultado do Pregão Eletrônico 

nº 00014/2023, que tem como objetivo: Aquisição de Fraldas para atender as necessidades da Secre-
taria de Saúde do município de São José de Espinharas-PB. Licitante declarado vencedor e respectivo 
valor total da contratação: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0003-01 - Valor 
R$ 1.871,25; CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ: nº 03.546.167/0001-40; Valor: R$ 76.675,00.

São José de Espinharas - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ MATHEUS PAULO MORAIS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atri-

buições que lhe foram conferidas através do Decreto nº 036/2018, de 08/01/2018, e observadas as 
disposições da  Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, de 
08 de Agosto de 2000,e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; R E S 
O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2023, que 
objetiva: Aquisição de Fraldas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
de São José de Espinharas-PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0003-01 - Valor R$ 1.871,25; CRISTINA 
LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ: nº 03.546.167/0001-40; Valor: R$ 76.675,00; Valor Total: R$ 78.546,25

São José de Espinharas - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
JOSÉ MATHEUS PAULO MORAIS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
O Pregoeiro Oficial deste município, torna público que fará realizar licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de equipamentos, materiais hidráulicos e 
inseticidas, para atender as necessidades de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas–PB, deste município, às 09h00min, no dia 14 de Março de 2023, na sala da CPL, 
sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. Recursos e Fundamento legal: 
detalhados no instrumento convocatório. Os interessados poderão solicitar o Edital e Anexos na 
Sala da CPL, no endereço supracitado ou pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosede-
piranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e utensílios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 85.818,00.

Serra da Raiz - PB, 23 de Fevereiro de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 14 de Março de 2023. Início da fase 
de lances: 13:01 horas do dia 14 de Março 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 perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 
horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra da Raiz - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos, destinados a aten-
der as necessidades das diversas Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas e 
de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 
Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 28 de Fevereiro de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição Parcelada de materiais de limpeza, higiene e utensílios. Fundamento Legal: 
Pregão Presencial nº 00002/2023. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: 
(Recursos–FPM / ICMS / Tributos / MDE / FNDE / FUS / SUS / FNAS) Dotação Orçamentária: 
02010 – 04.122.0002.2002 – 3390.30.99.00 02020 – 04.123.0002.2003 – 3390.30.99.00 02030 – 
08.122.0002.2004 / 08.243.0007.2005 / 08.244.0005.2006 / 08.244.0005.2011 / 08.244.0007.2010 – 
3390.30.99.00 02040 – 10.301.0009.2013 / 10.301.0009.2014 / 10.301.0009.2052 / 10.304.0011.2019 
/ 10.302.0009.2054 / 10.305.0009.2055 – 3390.30.99.00 02050 – 12.361.0013.2025 / 
12.361.0013.2027 / 12.361.0013.2030 / 12.365.0017.2031 / 12.366.0024.2032 – 3390.30.99.00 
02060 – 15.122.0002.2034 – 3390.30.99.00 02070 – 20.122.0002.2036 – 3390.30.99.00 02090 
– 13.122.0002.2049 – 3390.30.99.00 02100 – 26.782.0002.2047 – 3390.30.99.00 02110 – 
18.542.0002.2046 – 3390.30.99.00 02120 – 23.695.2210.2056 – 3390.30.99.00. Vigência: até o 
final do exercício financeiro de 2023. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: 
CT Nº 00020/2023 - 24.02.23 - TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 85.818,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2023, que objetiva: Contratação de veículos tipo 
micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de transportes de estudantes, da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino deste Município, exercício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 62.000,00; EVANILDO 
ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 62.000,00; FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495 
- R$ 115.200,00; JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA 09955717408 - R$ 88.000,00; JOSIMAR 
BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 36.000,00; JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 
10769208452 - R$ 70.000,00; LOESTE SANTOS DA SILVA 09275535469 - R$ 41.000,00.

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2023, que objetiva: Aquisição de 
livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS 
EDUCACIONAIS LTDA - R$ 254.919,00.

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:00 horas do dia 14 de Março de  2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de óleos 
lubrificantes para a Frota Veicular, durante  o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com.br

Solânea - PB, 28  de Fevereiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Per-

nambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 14 de Março de 2023, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Peixes e gêneros secos, destinados 
à distribuição com pessoas carentes do nosso município durante a Semana Santa/2023. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 28 de Fevereiro de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de material didático e de expediente, para atender as necessidades 

das Secretarias da Administração Municipal – Solânea/PB. convoca os licitantes: APHANA COMER-
CIO E SERVICOS; AVM EMPREENDIMENTOS; D J DA SILVA; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES; 
MERCADO ATUAL LTDA; P E B MARTINS; ROSELI DA SILVA DANTAS; TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, para a sessão 
pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 02/03/2023, na sala da 
CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 27 de Fevereiro  de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino deste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea: xxx. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00065/2023 - 27.02.23 - PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - R$ 254.919,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de 
transportes de estudantes, da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 2023. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12,361,2006,2025/12.361.2006.2026/12.361.200
6.2027/ 12.361.2006.2028/12.361.2006.2036 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA –15401030– TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
30% – 170100000 – OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE CONGÊNERES 
DOS ESTADOS – 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE – 15500000 
– TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – 15530000 – TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00057/2023 - 27.02.23 até 24.12.23 
- EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 62.000,00; CT Nº 00058/2023 - 27.02.23 até 
31.12.23 - FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495 - R$ 115.200,00; CT Nº 00058/2027 - 27.02.23 até 
31.12.23 - EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 62.000,00; CT Nº 00060/2023 - 27.02.23 
até 31.12.23 - JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA 09955717408 - R$ 88.000,00; CT Nº 00061/2023 
- 27.02.23 até 31.12.23 - JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 36.000,00; CT Nº 00062/2023 - 
27.02.23 até 31.12.23 - JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 - R$ 70.000,00; 
CT Nº 00063/2023 - 27.02.23 até 31.12.23 - LOESTE SANTOS DA SILVA 09275535469 - R$ 41.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 0097/2022, objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene. 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SERTAO AUTO PECAS LTDA, CNPJ 
n°  07.840.219/0001-48, valor total: R$  224.000,00; O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ n° 
02.044.971/0001-69, valor total: R$ 50.000,00; INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ n° 47.611.398/0001-66, valor total: R$ 50.000,00; GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ n° 04.906.156/0001-97, valor total: R$ 150.000,00; 
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, CNPJ n° 09.600.404/0001-90, valor total: R$ 90.000,00. CONVOCO 
os vencedores para assinatura dos respectivos contratos em até 03 (três) dias úteis, que poderá ser por 
meio eletrônico ou via correios. A não assinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais.

Sousa, 27 de fevereiro de 2023.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0097/2022, objeto: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza e higiene. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TAMILDO 
BASILIO DA SILVA, CNPJ n°  40.077.210/0001-00, valor total: R$  47.000,00. CONVOCO o vence-
dor para assinatura dos respectivos contratos em até 03 (três) dias úteis, que poderá ser por meio 
eletrônico ou via correios. A não assinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais.

Sousa, 27 de fevereiro de 2023.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSOS  N° 55000.002052.2021-45, 55000.005979.2022-18, 55000.005984.2022-21, 
55000.005983.2022-86, 55000.005068.2022-91, 12345.010590.2021-08, 55001.009080.2022-64, 
55002.000532.2022-32 e 55000.012896.2022-85

REGISTRO NA CGE Nº 23 / 00028 – 7
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

torna público aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO  n°. 062/2022, que tem por objetivo 
a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – ELETRODOMÉSTICOS, QUE ATENDERÁ AS 
NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, 
prevista para o dia 01 de março de 2023 às 9h, que decide SUSPENDER  o certame em virtude de 
alteração nas especificações de alguns itens do  Edital. Tão logo, atendido, nova data será marcada 
e comunicada por meio de publicação em Imprensa Oficial e no site da UEPB.

Informações: C. P. L. - XXX (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .
Campina Grande, 28 de fevereiro de 2023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1758/2022
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, constituída 

pelo Ato da Mesa Diretora nº 073/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo de 20 de dezembro de 
2022, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, às 08 (oito) horas do dia 10 de 
março de 2023, na sala de reuniões do Centro Administrativo da ALPB, localizada à Praça Vidal de Ne-
greiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 01/2023, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, a qual será processada e julgada em conformidade com 
a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006, Resolução nº 1.219/2007 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8666/1993 e suas alterações posteriores, objetivando a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), a ser 
realizado de forma contínua, de acordo com as normas e regulamentos específicos aplicáveis aos serviços, 
pelos contratos ou termos de concessão, permissão ou autorização celebrados entre as prestadoras dos 
serviços e a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. O Edital e demais informações, poderão 
ser obtidos no endereço acima, no endereço eletrônico http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/
licitacoes, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e horários de 
expediente da comissão permanente de licitação da Assembleia Legislativa (segunda-feira, das 13h às 
17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 16h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 28 de fevereiro de 2023.

RENATO CALDAS LINS JUNIOR
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ¬¬¬0032/2023
REGISTRO DE PREÇOS

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 073/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo de 
20 de dezembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, às 09 
(nove) horas do dia 13 de março de 2023, na sala de reuniões do Centro Administrativo da ALPB, 
localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/PB, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 02/2023, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de 
empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado 
pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto 
a aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios), para atender as necessidades deste 
Poder Legislativo, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser 
obtidas no endereço acima, no endereço eletrônico http://www.al.pb.leg.br/transparencia/adminis-
tracao/licitacoes, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e 
horários de expediente da comissão permanente de licitação da Assembleia Legislativa (segunda-
-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 16h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 28 de fevereiro de 2023.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2022- UASG 925302

PROCESSO Nº 19.000.025523.2020
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

no REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, 
destinado a SEJEL, FAEL, FUNDAC E SEMDH, com abertura agendada para o dia 10/03/2023 
às 09h, fica ADIADO para o dia 14/03/2023 às 09h. Por oportuno, solicitamos que acessem os 
sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada 
do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 23-00135-9
João Pessoa, 28 de fevereiro de 2023.

Diego Almeida Santos  
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO Nº 19.000.029958.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPO-
SIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, destinado à Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/03/2023 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, ou através do e-mail: gelic09@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. (83) 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00256-3
João Pessoa, 28 de fevereiro de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS                                             
ASSEMBLÉIA EXTRADIORDINÁRIA E ORDINÁRIA                                            

 COMPANHIA DE TECIDOS S/A                                                                               
 CNPJ/MF nº. 09.390.014/0001-33

Os acionistas que representam a maioria absoluta do capital social da CTRT convocam acionistas 
dessa companhia a se reunirem em Assembléia-Geral e Extraordinária no próximo dia 10 (dez) de março 
de 2023, às 10:00, na sede da CTRT, na Cidade de Rio Tinto, Rua da Mangueira, numeros 49/51, centro, 
neste estado, tudo em harmonia ao que trata o art. 131, parágrafo único, e o art. 132 e incisos, da lei nº. 
6.404/76. Dar-se-á primeira convocação para início da sessão às 10:00 portanto, desde que presentes 
a maioria absoluta dos acionistas com direito de voto, ocorrendo a segunda e última convocação às 
10:30 da mesma data caso necessário não observado quórum na primeira convocação. Em ata será 
consignada a presença dos acionistas em sessão de Assembléia-Geral Ordinária e Extraordinária 
portanto, com a finalidade de deliberarem os acionistas da Companhia de Tecidos Rio Tinto S/A sobre 
as seguintes ordens do dia: 1) Apreciação das contas dos Administradores dos Exercicios Sociais dos 
anos 2020, 2021 e 2022.  2) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, balanços patri-
moniais e de resultados econômicos dos exercicios sociais dos anos: 2020, 2021 e 2022, publicizados 
em dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. 3) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido (se houver) 
dos exercícios sociais dos anos 2020, 2021 e 2022.  4) Distribuição de dividendos (se houver) dos 
anos 2020, 2021 e 2022.  5) eleição da diretoria para exercicios de 2023 – 2024 e 2024 e 2025.  Em 
AGE serão tratadas as seguintes ordens do dia: 1) Desintegralização de imóveis do capital social da 
sociedade por desapropriação de interesse público.  2) Atualização de capital social da sociedade. 3) 
Autorizacão para alienação de imóveis que compõem o ativo remanescente mobilizado da sociedade. 
4) Deliberacão, discurssão, consolidação  e  aprovação de todos os atos da última diretoria eleita até a 
presente data. 5) Outros assuntos gerais de interesse da sociedade empresarial.

Rio Tinto. A Diretoria

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prezado(a) Senhor(a):

MAURISON JOSE DO NASCIMENTO - cpf 069.***.***-02 
Endereços: Rua Projetada A, 305, Lote 9, Quadra C, Loteamento Brisas do Vale

Novo Mundo - Pedras de Fogo/PB
Ref. Notificação – Contrato 844441741043, firmado em: 28/12/2017 
Requerente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04
Prenotação: 6081 de 12/01/2023 – matrícula 2994– Livro 02 de Registro Geral
Título: Ofício 419/2023 CESAV/BU de 11/01/2023 - IN00895413C
Na qualidade de Oficial Titular do Registro de Imóveis da Serventia Extrajudicial de Pedras de Fogo/

PB, localizada na Rua Fernando Cabral, 128, Centro, CEP 58328-000, Pedras de Fogo/ PB, e-mail: car-
tóriopedrasdefogo@gmail.com, telefone  83 98218-0817, nos termos do artigo 26, § 3º da Lei nº 9.514/97 
e conforme Requerimento apresentado através do Ofício CESAV/BU supra indicado expedido pela Cen-
tralizadora Nacional de Suporte à Adimplência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora do Contrato 
nº 844441741043, garantido por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devidamente registrada no Livro 2, matrícula 
2994 do Registro Geral, desta serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, venho 
INTIMÁ-LA para cumprimento das obrigações contratuais de pagamento relativas aos encargos e parcelas 
vencidas em 25/06/2022 e seguintes. Informo ainda que o valor em atraso, posicionado(s) em 09/01/2023, 
corresponde a R$  4.230,16, sujeito à atualização monetária, juros de mora e multa contratual até a data 
do efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e demais encargos que vencerem neste período. 
Nestes termos, procedo à intimação de Vossa Senhoria para que se dirija diretamente na agência da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL EM PEDRA AFIADA/PE ou à sede desta Serventia Registral Imobiliária, situada 
na Rua Fernando Cabral, 128, Centro, Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, no horário de 08h00 às 12h00 
e 14h00 às 17h00 afim de efetuar o pagamento do débito em aberto, no PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 
15 (QUINZE) DIAS, contados do recebimento desta. Caso o pagamento seja efetuado diretamente perante 
o credor, V.S. deverá  apresentar o recibo  ao cartório. Por oportuno, fica Vossa Senhoria ciente de que o 
não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE DO IMOVEL EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que então promoverá 
público leilão para alienação do imóvel, conforme previsto nos artigos 26, §7º e 27 da Lei nº 9.514/97. Favor 
desconsiderar o teor desta carta caso já tenha pago a mora.

Pedras de Fogo, 27 de fevereiro de 2023.
Fernanda Belotti Alice

Tabeliã e Oficial de Registro 

O presente edital deverá ser publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de 
maior circulação ou noutro de comarca de fácil acesso, contado o prazo para purgação da mora da 
data da última publicação, os termos do artigo 26 §4º da Lei 9514/1997.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA
DO ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da 
empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA, abrangidos pelo sindicato profissional, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas na cidade de João Pessoa – PB no dia 
03/03/2023, em 1º convocação as 09:00hs, com quorum estatutário, ou as 09:30hs, em 2º convo-
cação, com qualquer  número  de interessados presentes na Avenida Guanabara, Nº 157 – Bairro 
dos Estados, João Pessoa - PB, sendo que em toda a assembleia onde será apreciada  seguintes 
ordem do dia:  A celebração de acordo coletivo para possibilitar a implantação da jornada de trabalho  
12X36, bem, como para adequação e prorrogação da jornada de trabalho e intervalo intrajornada, 
pagamento do vale alimentação e obrigatoriedade do fornecimento do aviso prévio.

João Pessoa - PB, 27 de Fevereiro de 2023.
Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior

Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo, convoca todos os associados inadimplentes, a regulari-

zação de suas mensalidades, para assim, poder exercer o voto na próxima eleição, conforme Art. 
12º do regimento e normas internas. 

REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 12º 
Art. 12° - A Assembleia Geral é o órgão máximo do clube e será constituída pelos sócios em 

pleno gozo de suas prerrogativas. Só poderá ter direito a voz e voto aquele sócio que estiver em 
dia com suas obrigações perante o clube.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOINHA - PB
Rua Tenente Moura, 52 – Centro – Alagoinha – PB.

CNPJ: 09.031.857/0001- 43
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoinha - PB, no dia 12 de abril 

de 2023, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua Tenente Moura, 52 - Centro – Alagoinha/PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário das 07:00h às 11:00h e 13:30 as 16:00h, no período de 15 (quinze) dias, a 
contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede 
do Sindicato, no Fórum Municipal, no Correios e na Delegacia de Polícia.

Alagoinha – PB, 28 de fevereiro de 2023.
Sóstenes Rodrigues de Meireles

Presidente

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2107799 CPF: 094333254XX, CONTRATO: 2143398 CPF: 134346014XX, CON-
TRATO: 2203982 CPF: 123922944XX, CONTRATO: 2129974 CPF: 888419524XX, CONTRATO: 
2228153 CPF: 059203814XX, CONTRATO: 0500083 CPF: 008068614XX, CONTRATO: 2219591 CPF: 
134380464XX, CONTRATO: 2121968 CPF: 121942664XX, CONTRATO: 2194207 CPF: 285554304XX, 
CONTRATO: 2128413 CPF: 700349194XX, CONTRATO: 2238049 CPF: 704616504XX, CONTRATO: 
6108064 CPF: 373958234XX, CONTRATO: 2240979 CPF: 175765424XX, CONTRATO: 0502719 CPF: 
277508094XX, CONTRATO: 2236766 CPF: 167045054XX, CONTRATO: 2157135 CPF: 087785774XX, 
CONTRATO: 2193206 CPF: 308508354XX, CONTRATO: 2149757 CPF: 025370454XX, CONTRATO: 
6200027 CPF: 855155401XX, CONTRATO: 0504876 CPF: 030964554XX, CONTRATO: 2117300 CPF: 
113362224XX, CONTRATO: 2202775 CPF: 594060204XX, CONTRATO: 2162382 CPF: 308721894XX, 
CONTRATO: 2605836 CPF: 168606584XX, CONTRATO: 0500094 CPF: 893829514XX, CONTRATO: 
2225589 CPF: 113417844XX, CONTRATO: 0503501 CPF: 874027938XX, CONTRATO: 2199443 CPF: 
086634814XX, CONTRATO: 2702612 CPF: 181785894XX, CONTRATO: 2176160 CPF: 059650884XX, 
CONTRATO: 1203931 CPF: 645949804XX, CONTRATO: 0503210 CPF: 379712554XX, CONTRATO: 
2141211 CPF: 044177794XX, CONTRATO: 2231308 CPF: 044603514XX, CONTRATO: 2199022 CPF: 
007793114XX, CONTRATO: 2236509 CPF: 708304454XX, CONTRATO: 2612628 CPF: 115546934XX, 
CONTRATO: 6102445 CPF: 910442354XX, CONTRATO: 4101468 CPF: 526230764XX, CONTRATO: 
1216560 CPF: 323236894XX, CONTRATO: 2604362 CPF: 166437644XX, CONTRATO: 2241468 CPF: 
153804904XX, CONTRATO: 0500076 CPF: 519001904XX, CONTRATO: 1213346 CPF: 338511584XX, 
CONTRATO: 4200943 CPF: 324335304XX, CONTRATO: 2117527 CPF: 267497184XX, CONTRATO: 
2181457 CPF: 789938904XX, CONTRATO: 0503511 CPF: 011781044XX, CONTRATO: 2230076 CPF: 
092937584XX, CONTRATO: 2223400 CPF: 044495564XX, CONTRATO: 2101223 CPF: 053162774XX, 
CONTRATO: 2238178 CPF: 176944644XX, CONTRATO: 2126117 CPF: 010065874XX, CONTRATO: 
6202980 CPF: 010769014XX, CONTRATO: 2225525 CPF: 134380354XX, CONTRATO: 1214747 CPF: 
142038984XX, CONTRATO: 6202317 CPF: 218411284XX, CONTRATO: 2163803 CPF: 108989574XX, 
CONTRATO: 2210629 CPF: 587263732XX, CONTRATO: 2609071 CPF: 007444144XX, CONTRATO: 
0505737 CPF: 690891754XX, CONTRATO: 2615235 CPF: 019630084XX, CONTRATO: 2609706 CPF: 
146459474XX, CONTRATO: 2108229 CPF: 011942334XX, CONTRATO: 2615288 CPF: 101846564XX, 
CONTRATO: 2145235 CPF: 368101694XX, CONTRATO: 2609705 CPF: 063281484XX, CONTRATO: 
2203867 CPF: 038940474XX, CONTRATO: 2217007 CPF: 413872440XX, CONTRATO: 2602938 CPF: 
125161244XX, CONTRATO: 2157773 CPF: 518528374XX, CONTRATO: 2153849 CPF: 104379614XX, 
CONTRATO: 2190110 CPF: 379937044XX, CONTRATO: 2117972 CPF: 071720144XX, CONTRATO: 
2161469 CPF: 323392324XX, CONTRATO: 2164913 CPF: 107090284XX, CONTRATO: 6100411 CPF: 
009475854XX, CONTRATO: 6102394 CPF: 218008268XX, CONTRATO: 2205621 CPF: 380517024XX, 
CONTRATO: 2109166 CPF: 710761224XX, CONTRATO: 2199556 CPF: 073225974XX, CONTRATO: 
1209587 CPF: 007487024XX, CONTRATO: 1200045 CPF: 601281784XX, CONTRATO: 2200969 CPF: 
011518484XX, CONTRATO: 2135394 CPF: 218923424XX, CONTRATO: 2113945 CPF: 054284904XX, 
CONTRATO: 2229300 CPF: 139574484XX, CONTRATO: 2197099 CPF: 931414084XX, CONTRATO: 
0505836 CPF: 511770484XX, CONTRATO: 2236656 CPF: 046351544XX, CONTRATO: 2207485 CPF: 
030453284XX, CONTRATO: 2125755 CPF: 077924284XX, CONTRATO: 2146404 CPF: 000235484XX, 
CONTRATO: 2121033 CPF: 518481204XX, CONTRATO: 2181017 CPF: 100728714XX, CONTRATO: 
2118359 CPF: 110390024XX, CONTRATO: 6101236 CPF: 082395604XX, CONTRATO: 2167684 CPF: 
841021284XX, CONTRATO: 2172913 CPF: 134471914XX, CONTRATO: 0246911 CPF: 451462174XX, 
CONTRATO: 2614516 CPF: 146802944XX, CONTRATO: 2186444 CPF: 117037454XX, CONTRATO: 
2112270 CPF: 442050664XX, CONTRATO: 2133208 CPF: 132851734XX, CONTRATO: 2157809 CPF: 
070185584XX, CONTRATO: 2218937 CPF: 028995024XX, CONTRATO: 2610441 CPF: 174365354XX, 
CONTRATO: 0506233 CPF: 011974384XX, CONTRATO: 4200142 CPF: 024405214XX, CONTRATO: 
2103139 CPF: 804942504XX, CONTRATO: 2239902 CPF: 052065864XX, CONTRATO: 21103317 
CPF: 090187914XX, CONTRATO: 2194022 CPF: 704427154XX, CONTRATO: 4101043 CPF: 
144283184XX, CONTRATO: 6201910 CPF: 294953004XX, CONTRATO: 0247119 CPF: 218422214XX, 
CONTRATO: 2609630 CPF: 084272954XX, CONTRATO: 2401518 CPF: 013127374XX, CONTRATO: 
2146681 CPF: 718159164XX, CONTRATO: 2170851 CPF: 701696114XX, CONTRATO: 2106400 CPF: 
091902364XX, CONTRATO: 0502368 CPF: 061319084XX, CONTRATO: 2201338 CPF: 082077414XX, 
CONTRATO: 2615229 CPF: 619255514XX, CONTRATO: 1202673 CPF: 203718704XX, CONTRATO: 
6105449 CPF: 097230694XX, CONTRATO: 2188528 CPF: 701059154XX, CONTRATO: 0230522 CPF: 
023448744XX, CONTRATO: 2101227 CPF: 035372984XX, CONTRATO: 0501463 CPF: 685839664XX, 
CONTRATO: 2192634 CPF: 107095554XX, CONTRATO: 2242251 CPF: 181201384XX, CONTRATO: 
2180609 CPF: 288315784XX, CONTRATO: 1200151 CPF: 033648404XX, CONTRATO: 2132213 CPF: 
104585184XX, CONTRATO: 6101713 CPF: 080707754XX, CONTRATO: 2602479 CPF: 134583434XX, 
CONTRATO: 2608533 CPF: 089157604XX, CONTRATO: 2185492 CPF: 085415844XX, CONTRATO: 
6202015 CPF: 052697624XX, CONTRATO: 2105475 CPF: 023896904XX, CONTRATO: 0501668 CPF: 
042571664XX, CONTRATO: 2189917 CPF: 710810484XX, CONTRATO: 2225108 CPF: 981548424XX, 
CONTRATO: 6106052 CPF: 079614534XX, CONTRATO: 2210097 CPF: 703128464XX, CONTRATO: 
0503358 CPF: 009636484XX, CONTRATO: 2165293 CPF: 394855794XX, CONTRATO: 2197120 CPF: 
001346934XX, CONTRATO: 2226124 CPF: 713190524XX, CONTRATO: 2114215 CPF: 051810524XX, 
CONTRATO: 6108438 CPF: 097532814XX, CONTRATO: 6108858 CPF: 033702505XX, CONTRATO: 
2230077 CPF: 097730954XX, CONTRATO: 2161280 CPF: 414302204XX, CONTRATO: 4200916 CPF: 
397584604XX, CONTRATO: 0504882 CPF: 019118434XX, CONTRATO: 2606142 CPF: 738432374XX, 
CONTRATO: 0500087 CPF: 132847034XX, CONTRATO: 2200021 CPF: 138932234XX, CONTRATO: 
2179223 CPF: 703344824XX, CONTRATO: 1202778 CPF: 678771768XX, CONTRATO: 0247059 CPF: 
185993034XX, CONTRATO: 2147444 CPF: 012884544XX, CONTRATO: 2223285 CPF: 135134454XX, 
CONTRATO: 2600791 CPF: 117966394XX, CONTRATO: 0245648 CPF: 161941524XX, CONTRATO: 
0505827 CPF: 109531594XX, CONTRATO: 2120871 CPF: 713269364XX, CONTRATO: 2606027 CPF: 
169191184XX, CONTRATO: 2611177 CPF: 154383684XX, CONTRATO: 2239181 CPF: 424770854XX, 
CONTRATO: 2133760 CPF: 009834914XX, CONTRATO: 2188836 CPF: 110194854XX, CONTRATO: 
6200153 CPF: 063059774XX, CONTRATO: 2223254 CPF: 070875574XX, CONTRATO: 5300197 CPF: 
090832194XX, CONTRATO: 0503519 CPF: 095531424XX, CONTRATO: 2222926 CPF: 569205204XX, 
CONTRATO: 2107807 CPF: 154383924XX, CONTRATO: 6104375 CPF: 806268234XX, CONTRATO: 
2132244 CPF: 649675064XX, CONTRATO: 2198042 CPF: 056995644XX, CONTRATO: 0502445 CPF: 
486708804XX, CONTRATO: 6105816 CPF: 008595234XX, CONTRATO: 1215569 CPF: 136372234XX, 
CONTRATO: 0501670 CPF: 679843044XX, CONTRATO: 2133223 CPF: 059510214XX, CONTRATO: 
4200588 CPF: 033742014XX, CONTRATO: 2167657 CPF: 324693064XX, CONTRATO: 2121974 CPF: 
061645684XX, CONTRATO: 1203937 CPF: 690903514XX, CONTRATO: 2191341 CPF: 110581394XX, 
CONTRATO: 2201587 CPF: 126671894XX, CONTRATO: 4102015 CPF: 008516204XX, CONTRATO: 
4200736 CPF: 029079284XX, CONTRATO: 2106437 CPF: 126138184XX, CONTRATO: 6108164 
CPF: 065951674XX, CONTRATO: 2198260 CPF: 034150274XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2234090 CPF: 118089354XX, CONTRATO: 2607013 CPF: 157867274XX, CON-
TRATO: 2600373 CPF: 107182264XX, CONTRATO: 2602707 CPF: 162238804XX, CONTRATO: 
2615169 CPF: 068842511XX, CONTRATO: 2702665 CPF: 172339274XX, CONTRATO: 6104845 CPF: 
046456244XX, CONTRATO: 2500436 CPF: 179264004XX, CONTRATO: 2615023 CPF: 170051714XX, 
CONTRATO: 2607956 CPF: 267918384XX, CONTRATO: 6105417 CPF: 012264194XX, CONTRATO: 
6105469 CPF: 318574424XX, CONTRATO: 2615702 CPF: 148531214XX, CONTRATO: 6104967 
CPF: 908205844XX, CONTRATO: 2603366 CPF: 165513314XX, CONTRATO: 2239421 CPF: 
018786494XX, CONTRATO: 2609125 CPF: 067543254XX, CONTRATO: 2610336 CPF: 408098542XX, 
CONTRATO: 6107314 CPF: 056688604XX, CONTRATO: 21103324 CPF: 981438674XX, CON-
TRATO: 2613754 CPF: 072865133XX, CONTRATO: 2609744 CPF: 107516794XX, CONTRATO: 
2235335 CPF: 168626014XX, CONTRATO: 2239407 CPF: 086578444XX, CONTRATO: 2615394 
CPF: 164918484XX, CONTRATO: 2607321 CPF: 171561384XX, CONTRATO: 2242526 CPF: 
180983014XX, CONTRATO: 2604938 CPF: 711396504XX, CONTRATO: 6203287 CPF: 917509114XX, 
CONTRATO: 2615738 CPF: 181333594XX, CONTRATO: 2233443 CPF: 106192104XX, CONTRATO: 
6106138 CPF: 055796554XX, CONTRATO: 2238400 CPF: 703685474XX, CONTRATO: 2616374 CPF: 
046564504XX, CONTRATO: 2400233 CPF: 067070124XX, CONTRATO: 2500196 CPF: 173566484XX, 
CONTRATO: 2238618 CPF: 011205394XX, CONTRATO: 2609791 CPF: 069281564XX, CONTRATO: 
2603232 CPF: 164712984XX, CONTRATO: 2609236 CPF: 156705224XX, CONTRATO: 2401498 CPF: 
072660623XX, CONTRATO: 2613951 CPF: 044362114XX, CONTRATO: 2615775 CPF: 181392324XX, 
CONTRATO: 2608212 CPF: 007449974XX, CONTRATO: 2603054 CPF: 160360504XX, CONTRATO: 
2234573 CPF: 131494534XX, CONTRATO: 2236700 CPF: 104328024XX, CONTRATO: 2402705 
CPF: 097007524XX, CONTRATO: 2615093 CPF: 049007594XX, CONTRATO: 2240209 CPF: 
178924864XX, CONTRATO: 2615599 CPF: 086659304XX, CONTRATO: 2402075 CPF: 092089214XX, 
CONTRATO: 2602785 CPF: 138667324XX, CONTRATO: 2616575 CPF: 128900184XX, CONTRATO: 
2613156 CPF: 177856384XX, CONTRATO: 2401440 CPF: 172465314XX, CONTRATO: 2243266 
CPF: 181839984XX, CONTRATO: 2607562 CPF: 804816714XX, CONTRATO: 2614424 CPF: 
179989204XX, CONTRATO: 2701253 CPF: 162918784XX, CONTRATO: 2605329 CPF: 338426984XX, 
CONTRATO: 2606500 CPF: 292236808XX, CONTRATO: 2244428 CPF: 093602024XX, CONTRATO: 
2611833 CPF: 047066567XX, CONTRATO: 2236180 CPF: 405225714XX, CONTRATO: 2231248 
CPF: 146176404XX, CONTRATO: 2235817 CPF: 067778164XX, CONTRATO: 2145471 CPF: 
052351794XX, CONTRATO: 6105345 CPF: 646439304XX, CONTRATO: 2604163 CPF: 108111804XX, 
CONTRATO: 2610575 CPF: 710034934XX, CONTRATO: 2600509 CPF: 158263204XX, CONTRATO: 
2402350 CPF: 123221384XX, CONTRATO: 2601767 CPF: 229561808XX, CONTRATO: 2607835 CPF: 
166539184XX, CONTRATO: 2240564 CPF: 023736164XX, CONTRATO: 2611018 CPF: 050973254XX, 
CONTRATO: 2604647 CPF: 146997924XX, CONTRATO: 2235565 CPF: 137203554XX, CONTRATO: 
2701058 CPF: 108308784XX, CONTRATO: 2610424 CPF: 076720854XX, CONTRATO: 2614379 
CPF: 567875728XX, CONTRATO: 2241286 CPF: 146728614XX, CONTRATO: 2608455 CPF: 
096869994XX, CONTRATO: 2616119 CPF: 917492984XX, CONTRATO: 2601552 CPF: 160727814XX, 
CONTRATO: 2606887 CPF: 708679904XX, CONTRATO: 2616525 CPF: 155680624XX, CONTRATO: 
2615855 CPF: 108865224XX, CONTRATO: 2239413 CPF: 078560164XX, CONTRATO: 2601061 
CPF: 927810044XX, CONTRATO: 2615872 CPF: 138339254XX, CONTRATO: 2243318 CPF: 
703836084XX, CONTRATO: 2614661 CPF: 080879254XX, CONTRATO: 2131257 CPF: 436837034XX, 
CONTRATO: 2238979 CPF: 008139124XX, CONTRATO: 2243896 CPF: 705979474XX, CONTRATO: 
2608329 CPF: 172049674XX, CONTRATO: 2244151 CPF: 594301414XX, CONTRATO: 2242088 
CPF: 717360804XX, CONTRATO: 6202735 CPF: 073813204XX, CONTRATO: 2601020 CPF: 
109407014XX, CONTRATO: 6202562 CPF: 019866783XX, CONTRATO: 2239904 CPF: 176799654XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 0220253 CPF: 250831394XX, CONTRATO: 2102052 CPF: 070017105XX, CONTRATO: 
2211609 CPF: 026737504XX, CONTRATO: 2160338 CPF: 133379344XX, CONTRATO: 6105069 CPF: 
039720854XX, CONTRATO: 2215616 CPF: 107693524XX, CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, 
CONTRATO: 2146466 CPF: 061562734XX, CONTRATO: 2123042 CPF: 395865964XX, CONTRATO: 
2222756 CPF: 131753274XX, CONTRATO: 6100114 CPF: 012265884XX, CONTRATO: 2213374 CPF: 
120734364XX, CONTRATO: 2116350 CPF: 111078784XX, CONTRATO: 2222493 CPF: 106838354XX, 
CONTRATO: 2154263 CPF: 503875024XX, CONTRATO: 2116327 CPF: 090315054XX, CONTRATO: 
0200394 CPF: 528919174XX, CONTRATO: 2159948 CPF: 690420044XX, CONTRATO: 0202682 CPF: 
518536804XX, CONTRATO: 2137270 CPF: 033425354XX, CONTRATO: 2205157 CPF: 115220334XX, 
CONTRATO: 2131478 CPF: 072059904XX, CONTRATO: 2203520 CPF: 797173654XX, CONTRATO: 
2119402 CPF: 011374464XX, CONTRATO: 5101461 CPF: 059051174XX, CONTRATO: 1203597 CPF: 
917965204XX, CONTRATO: 2146790 CPF: 028063924XX, CONTRATO: 6102049 CPF: 789714464XX, 
CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 2141081 CPF: 129309574XX, CONTRATO: 
2190988 CPF: 733429804XX, CONTRATO: 2164811 CPF: 134980634XX, CONTRATO: 0247110 CPF: 
191228534XX, CONTRATO: 0245811 CPF: 059648654XX, CONTRATO: 6102114 CPF: 917353274XX, 
CONTRATO: 2104213 CPF: 086905574XX, CONTRATO: 1200252 CPF: 379638304XX, CONTRATO: 
2194103 CPF: 109115074XX, CONTRATO: 2162452 CPF: 081691094XX, CONTRATO: 2606466 CPF: 
169852624XX, CONTRATO: 2207501 CPF: 460427094XX, CONTRATO: 1213487 CPF: 674203114XX, 
CONTRATO: 6105197 CPF: 676020614XX, CONTRATO: 2230015 CPF: 126489294XX, CONTRATO: 
21102050 CPF: 069749174XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, CONTRATO: 2100438 CPF: 
112667234XX, CONTRATO: 2217100 CPF: 138417534XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, 
CONTRATO: 2197456 CPF: 008261074XX, CONTRATO: 2167126 CPF: 050311144XX, CONTRATO: 
2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 2127012 CPF: 798101524XX, CONTRATO: 2157894 CPF: 
110542414XX, CONTRATO: 2194666 CPF: 705656744XX, CONTRATO: 0241979 CPF: 072429304XX, 
CONTRATO: 2191646 CPF: 726539224XX, CONTRATO: 2190709 CPF: 025317954XX, CONTRATO: 
2183916 CPF: 040561944XX, CONTRATO: 2183231 CPF: 102479114XX, CONTRATO: 2165887 CPF: 
119678224XX, CONTRATO: 2149558 CPF: 107184454XX, CONTRATO: 2147366 CPF: 035409414XX, 
CONTRATO: 2228771 CPF: 139046024XX, CONTRATO: 6108145 CPF: 009488094XX, CONTRATO: 
2192801 CPF: 030908204XX, CONTRATO: 2195790 CPF: 890852805XX, CONTRATO: 2612439 CPF: 
176645314XX, CONTRATO: 2105984 CPF: 023926234XX, CONTRATO: 2221884 CPF: 189639988XX, 
CONTRATO: 2197627 CPF: 768637354XX, CONTRATO: 2160944 CPF: 917341694XX, CONTRATO: 
4103556 CPF: 886328814XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, CONTRATO: 2123266 CPF: 
089573834XX, CONTRATO: 2246185 CPF: 100324054XX, CONTRATO: 1213462 CPF: 855185494XX, 
CONTRATO: 2605444 CPF: 011350944XX, CONTRATO: 2185733 CPF: 768654104XX, CONTRATO: 
6108327 CPF: 011230314XX, CONTRATO: 2176556 CPF: 126336204XX, CONTRATO: 2163296 CPF: 
437767014XX, CONTRATO: 2100686 CPF: 050099694XX, CONTRATO: 2117402 CPF: 047532214XX, 
CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 2119316 CPF: 108877684XX, CONTRATO: 
2216777 CPF: 711346224XX, CONTRATO: 6100758 CPF: 582923574XX, CONTRATO: 2236772 CPF: 
054126424XX, CONTRATO: 2179129 CPF: 753279534XX, CONTRATO: 2174140 CPF: 703908444XX, 
CONTRATO: 2152663 CPF: 713219954XX, CONTRATO: 21100694 CPF: 092023634XX, CONTRATO: 
2144932 CPF: 396130624XX, CONTRATO: 2172769 CPF: 085883424XX, CONTRATO: 0212546 CPF: 
020360024XX, CONTRATO: 2115634 CPF: 102479104XX, CONTRATO: 2124389 CPF: 119297434XX, 
CONTRATO: 2176634 CPF: 062939674XX, CONTRATO: 2164768 CPF: 100106105XX, CONTRATO: 
6100705 CPF: 052560984XX, CONTRATO: 2168120 CPF: 095221444XX

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO - 
SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO

Rua Coronel José Gomes de Sá, 16 Centro de Sousa/PB
CNPJ: 09.343.038/0001-31

NIRE: 25400007640
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- (IN/DREI 81/2020 e Art. 43-A da Lei nº 5.764/71) 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Alto Sertão 

Paraibano, com sede na Rua Coronel José Gomes de Sá, 16 no Centro de Sousa/PB, inscrita no 
CNPJ nº 09.343.038/0001-31, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Coope-
rativa, convoca seus associados, que nesta data são em número de 4.209 (Quatro Mil Duzentos 
e Nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - A SER 
REALIZADA DE FORMA DIGITAL - no dia 15 de março de 2023, às 15 horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 17 horas, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, 
que compõem a ordem do dia:

1. Reforma ampla do Estatuto Social e sua consolidação; adequando-o ao modelo sistêmico;
2. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer (nucleações); 
3. Outros assuntos de interesse da sociedade sem caráter deliberativo.
  Os associados interessados em participar da assembleia deverão se inscrever previamente no 

sítio www.sicredi.com.br/altosertaoparaibano, até as 08h00 do 15 de março de 2023, observando as 
orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento 
do link de acesso à sala virtual.

 No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia 
deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; 
número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital de documento pessoal com foto, que 
deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência.

 O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de 
e-mail informado no ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

 Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento 
da sua realização poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, 
sua plena participação no ato assemblear.

A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, 
sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade 
de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.

 A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras 
ou associados, mediante requerimento formal. 

Sousa/PB 01 de março de 2023
GILBERTO GOMES SARMENTO

Presidente do Conselho de Administração
                                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Prezados Senhores(as) Associados(as),
O Presidente da ADECOPI (Associação de Desenvolvimento Comunitário de Pirpirituba), no uso 

de suas atribuições, convoca todos os associados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no próximo dia 10 de março de 2023, no escritório da Construtora MG & MP SERVIÇOS, localizado 
à Rua Vitalina Figueiredo, S/N, iniciando-se os trabalhos às 19:00 horas, em primeira convocação, 
ou na falta de quórum necessário às 19:30 horas em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Modificação e Adequação do Estatuto a nova realidade legal;
2. Eleição para o mandato no próximo triênio;
3. Mudança de endereço da sede da Associação
4. Recadastramento do quadro de associados.

                    Pirpirituba, 28 de fevereiro de 2023.
Heronides Victor de Oliveira Sobrinho

Presidente  

Edital de Convocação de Assembleia Geral da Enfermagem
A Presidente do SINFEMP- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, 

CNPJ: 24.233.033/0001-40, localizado na Rua Dezoito do Forte, 140, Santo Antônio, CEP: 58.701-045, 
Patos-PB, convoca nos termos do Estatuto Social em vigor, todos os servidores públicos municipais, 
das categorias de enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, dos 
municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco 
do Seridó, Mãe D’água, Malta, Olho D’água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, 
Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, 
Tenório, Vista Serrana e Várzea, filiados a este sindicato, para participarem da Assembleia Geral que 
será realizada na sede da entidade, localizada no endereço acima mencionado, às 15:00 horas no 
dia 3 de março de 2023, deliberando a seguinte ordem do dia: 1. Piso Nacional da Enfermagem; 2. 
Ausência de EPI; 3. Indicativo de Greve; 4. Escolha do Comando de Greve; 5. Encaminhamentos.

Patos - PB, 28 de fevereiro de 2023.
Maria do Carmo Nunes Soares

Presidente, CPF: 927.409.444-20.

PERÓLA RECEPÇÕES LTDA, inscrita sob CNPJ: 08.349.118/0001-31, torna público que está 
requerendo junto a SEMAPA (Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo) a 
Renovação da Licença de Operação Nº 056/2017 para a atividade licenciada de Galpão comercial 
(Recepção e Salão de festa), localizada na BR 230, Km 14, nº14000, Granja Cinco Irmãos, Parque 
Verde - Cabedelo/PB.

NEWLAND VEÍCULOS LTDA  - Torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de 
Meio Ambiente de João Pessoa, a Licença de Operação nº 8815-22 com vencimento em 
20/12/2025 para a atividade de Comércio varejista de veículos novos e usados, nacionais 
e importados; comércio varejista de peças e acessórios de veículos automotores; serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de manutenção 
e reparação elétrica de veículos automotores, situada na Praça da Independência, nº145, 
Tambiá, João Pessoa – Paraíba.

Josival Barbosa de Lima,  052.076.294-09 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença ambiental prévia e instalação para 
reforma de residência, situado à Rua Tenente Antônio Pontes, 290.
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