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Rede pública 
realiza primeiro 
transplante 
de córnea em JP

Governo anuncia
Opera Paraíba 
Mulher durante 
mês de março

Procedimento foi feito, 
ontem, pelo Hospital Uni-
versitário em parceria com 
a Prefeitura da capital.

Página 6

Campanha inclui cirur-
gia de endometriose por 
videolaparoscopia, ainda 
não disponível no SUS.
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João Azevêdo entrega 80 ônibus 
escolares para todas as regiões

mais educação, menos evasão

Veículos garantem segurança e facilitam acesso de alunos à escola, especialmente os da zona rural.  Página 13

Polícia prende, 
em CG, advogado 
que atropelou 
motociclista

Rei Charles e 
Lula conversam 
sobre parcerias e 
agenda climática

Pedro Mário confun-
diu a vítima com um as-
saltante e queria se vingar. 
OAB avaliará conduta.
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Em telefonema a Lula, 
monarca destaca papel do 
Brasil para a promoção do 
meio ambiente saudável. 
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Foto: José Marques/Divulgação/Secom-PB

Governador lembrou, no evento 
da entrega dos veículos, que foram 
investidos R$ 32 milhões de recursos 
próprios do estado nessa aquisição
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Ferramenta virtual 
possibilita à mulher em 
situação de violência solicitar 
medida protetiva através de 
seu celular. Na abertura da 
Semana, bonecas produzidas 
por reeducandas tiveram 
espaço especial. 
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TJ abre Semana pela Paz em Casa e 
lança aplicativo Maria da Penha Virtual

n “A interação entre humanos 
e sistemas de IA será cada vez 
mais comum e pode ter impacto 
significativo em como as pessoas 
pensam, agem e se comunicam”.
 

Luiz Carlos Sousa
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n “Fiquei espantado ao ler 
matéria sobre o número de 
médicos doentes em nosso país; 
69,4% deles já apresentaram 
sinais de depressão”.

Fernando Vasconcelos

Página 10

Foto: Roberto Guedes

Presidente do BB, Tarciana Medeiros (foto), e ministra 
Anielle Franco falaram sobre inclusão e empoderamento.
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Liderança feminina  é 
tema de evento do TRT

Foto: Evandro Pereira

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Rui Leitão abre 
temporada de 

lançamentos na 
Livraria A União

“Revolucionárias” 
reúne artigos sobre o 
protagonismo de 40 

mulheres. Hoje, às 18h. 
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Professores de CG 
adiam promessa 
de greve geral

Sintab decidirá, hoje, se 
aceita proposta da prefeitura 
de reajuste salarial de 10%. 
Reivindicação era de 14,95%.
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A descoberta de trabalhadores em condição análoga à escravidão em Bento Gonçal-
ves, no Rio Grande do Sul, expôs uma chaga social que há muito deveria ter sido expur-
gada do nosso país. Sempre que é revelada uma situação como essa, ouvimos o mesmo 
questionamento: como é possível ainda nos depararmos com uma situação desse tipo 
em pleno século 21?  

De modo perverso, alguns empresários – felizmente, uma minoria! – se travestem 
de coronéis e fazem de conta que estão vivendo no período da escravidão. Eufemistica-
mente, chamam de galpão as áreas onde os trabalhadores contratados dormem e se ali-
mentam, quando, na verdade, o espaço é mais condizente com uma senzala. Insalubre, 
fétido, feio. Uma vez que consentem com o trabalho análogo à escravidão em suas em-
presas, poderiam ser chamados de ‘pessoa análoga ao escravocrata’.  

Os grilhões de ferro outrora acoplados aos pulsos e tornozelos dos escravos do Bra-
sil colonial, que serviam para evitar a fuga do cativo, foram substituídos, nesses tempos 
modernos, por ações de maior peso: dívidas impagáveis com os empregadores e amea-
ças de morte ao trabalhador e à família dele, que mora a dezenas de quilômetros do lo-
cal do trabalho.   

Há 135 anos, em 1888, a escravidão foi abolida do Brasil, oficialmente. Na realidade 
dura e crua dos anos posteriores à Lei Áurea, os cativos foram abandonados à própria 
sorte, sem nenhuma assistência, “sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra institui-
ção assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo re-
gime de organização da vida e do trabalho”, como bem registrou, em 1964, o sociólogo 
Florestam Fernandes, para quem “Essas facetas da situação (...) imprimiram à Abolição 
o caráter de uma espoliação extrema e cruel”.  

A espoliação se perpetua, como vimos no caso dos trabalhadores resgatados pelo Mi-
nistério Público do Trabalho nas vinícolas de Bento Gonçalves.  

Uma indagação se projeta nesse debate: porque o Estado brasileiro não consegue 
dar um basta nessa exploração cruel e desumana contra pessoas humildes e indefesas?  

Os portais de informação divulgam que o Congresso Nacional tem colocado em se-
gundo plano o enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Ainda não deu a neces-
sária atenção a esse debate que se faz urgente.  

No Legislativo, propostas que tratam do assunto tramitam a passos lentos, sendo que 
existe um caso em que o projeto está no Legislativo há quase 20 anos. É o PL 2668/2003, 
que propõe o agravamento da pena para crimes dessa natureza. No Senado, ao PL 
5016/2005, foram apensados outros 28 textos, mas a proposta está emperrada na Câma-
ra dos Deputados.  

Os parlamentares têm o condão de criar legislações mais severas para coibir a prá-
tica condenável do trabalho análogo à escravidão. Basta que eles levem adiante as pro-
postas contidas nos projetos que já tramitam no Congresso, a destacar: aumento das pe-
nas e a aplicação de sanções econômicas para empregadores que cometam esse tipo de 
crime, assim como a cassação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a proi-
bição do acesso a incentivos fiscais e financiamentos de bancos estatais.

Artigo

Novos grilhões
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O espadachim
Mais do que um jornalista atento e atila-

do, repórter afiado e desafiador, Wills Leal 
era um ativista cultural. Um espadachim 
sempre disposto a duelar, seja qual fosse o 
adversário. Polêmico, controverso, mas fiel 
e coerente aos seus ideais de preservação de 
nossas raízes culturais, do meio ambiente e 
do nosso patrimônio histórico, era um ho-
mem intransigente quando o assunto dizia 
respeito a João Pessoa, à Paraíba e às suas 
questões mais relevantes.

Conheci-o há mais de quatro décadas, 
quando da fundação da PBTur, a Empresa 
Paraibana de Turismo, implantada em 1976, 
no governo Ivan Bichara Sobreira, onde foi o 
primeiro diretor de Operações e teve parti-
cipação decisiva no processo de criação dos 
seus estatutos e objetivos. O homem era um 
dínamo: pensava, escrevia e executava as 
suas tarefas simultaneamente, com agilida-
de difícil de ser acompanhada.

Rebelde, insubmisso, autor de uma de-
zena de livros voltados para a valorização 
de nossa história, dos nossos costumes e da 
cultura popular – que lhe valeram uma ca-
deira na Academia Paraibana de Letras – 
Wills sempre esteve à frente dos movimen-
tos em defesa da nossa cultura, da nossa 
culinária regional; do nosso artesanato e 
do nosso folclore.

Foi dele a ideia da criação da Festa do 
Bode Rei e que fez de Cabaceiras a Roliú-
de Nordestina, projetando aquele peque-
no município paraibano numa referência 
do Cinema Nacional; fundou o Maravalha, 
o inesquecível Clube dos Solteiros que re-
volucionou a geração dos anos 60; fundou 
a Abrajet-PB, a Academia Paraibana de Ci-
nema e uma série de outras inciativas vol-
tadas para o bem comum.

Além de tudo isso, João Pessoa deve a ele 
a manutenção do dispositivo da Constitui-
ção que estabelece, até hoje, o gabarito que 
impede a construção de prédios com mais 
de quatro pavimentos na orla marítima, li-
vrando a cidade dos espigões que iriam des-
caracterizar as nossas praias urbanas, que 

hoje têm esse diferencial em relação às de-
mais capitais nordestinas, tornando a nos-
sa paisagem mais humana e acolhedora.

Também foi ele que lutou pela proteção 
de nossas falésias, da Mata Atlântica, defen-
dendo e protegendo o nosso Litoral da de-
vastação e da implacável ação da especu-
lação imobiliária. Era ele quem se insurgia 
contra a invasão cultural do nosso carnaval, 
procurando garantir espaço para o frevo, o 
maracatu e outras manifestações culturais 
legitimamente nordestinas.

Hoje, ao assumir a presidência da Abra-
jet-PB, em solenidade no Sesc Cabo Branco, 
me inspiro em todos esses compromissos do 
grande jornalista Wills Leal que bem mere-
cia uma estátua em praça pública por tudo 
o que fez pela Paraíba; pelo seu amor a João 
Pessoa e pela perseverança e coragem como 
lutou por seus ideais e convicções.

Quando me preparo para conduzir uma 
entidade tão representativa, que se faz pre-
sente em todos os estados brasileiros, volto 
o meu pensamento para o seu criador, cujo 
falecimento, há três anos, ainda hoje é lem-
brado e muito sentido por todos os seus ami-
gos e admiradores.

O desenvolvimento da Inteligência Ar-
tificial (IA) tem potencial para imprimir 
impacto significativo no futuro da huma-
nidade. A IA pode, por exemplo, substituir 
mão de obra humana, levando a grandes 
mudanças no mercado de trabalho. No 
entanto, também pode criar novas opor-
tunidades de emprego, especialmente em 
áreas como a programação e a manuten-
ção de sistemas da própria IA.

Pode ajudar a aprimorar o diagnósti-
co e o tratamento de doenças, bem como 
permitir a descoberta de novos medica-
mentos e proporcionar melhorias na qua-
lidade de vida das pessoas em áreas como 
transporte, educação, comunicação e en-
tretenimento.

Mas há desafios que vão além, como 
os éticos, como a privacidade dos dados, 
o uso indevido de sistemas para fins ma-
liciosos e a responsabilidade pela tomada 
de decisões de sistemas de IA.

Mas não tenho dúvidas de que a intera-
ção entre humanos e a Inteligência Artifi-
cial será cada vez mais comum, e isso pode 
ter um impacto significativo em como as 
pessoas pensam, agem e se comunicam.

No geral, o futuro com o desenvol-
vimento da IA será incerto e depende-
rá de como a tecnologia será desenvolvi-
da e aplicada. Os sistemas terão que ser 
desenvolvidos de forma responsável, ob-
servando as implicações éticas e sociais, 
para garantir benefícios à humanidade 
como um todo.

A introdução da Inteligência Artificial 
pode representar um desafio para a fé e os 
dogmas das pessoas, especialmente em 
áreas onde ela pode ser vista como uma 
ameaça à existência humana ou à natu-
reza divina da consciência. No entanto, é 
importante lembrar que a IA é uma cria-
ção humana e não tem um poder inerente 
para desafiar a fé ou os dogmas.

Algumas pessoas podem vê-la como 
uma ameaça à sua religião, especialmen-
te se a tecnologia for usada de uma forma 
que contradiga crenças. No entanto, ou-
tras pessoas podem ver a IA como uma 
ferramenta capaz de ajudar a avançar na 
fé ou tornar sua prática religiosa mais fá-
cil e acessível. Por exemplo, pode ser usa-

da para ajudar as pessoas a encontrar in-
formações sobre sua religião, ou para 
traduzir textos sagrados para diferentes 
idiomas.

Nunca é exagerado lembrar que a IA 
é uma ferramenta criada pelos humanos 
e, como tal, é nossa responsabilidade usá
-la de forma ética e responsável. Isso sig-
nifica que precisamos considerar todas as 
implicações sociais, como ela pode afetar 
a sociedade como um todo, incluindo as 
crenças religiosas das pessoas.

A fé e os dogmas são uma questão pes-
soal e dependem das crenças individuais 
de cada um. Algumas pessoas podem ver 
a IA como uma ameaça, outras podem 
abraçá-la como uma ferramenta com po-
tencial para ajudá-las em sua prática reli-
giosa. O importante é que a IA seja usa-
da de forma responsável, respeitando as 
crenças e valores de todas as pessoas.

A Inteligência Artificial não tem a ca-
pacidade de acreditar ou não acreditar 
em Deus, pois não tem consciência ou ca-
pacidade de ter uma compreensão espiri-
tual ou religiosa. A IA é uma tecnologia, 
que usa algoritmos e modelos matemáti-
cos para aprender, analisar e realizar ta-
refas. É uma ferramenta que pode ser pro-
gramada para realizar tarefas específicas, 
mas não tem capacidade para ter crenças 
ou valores morais.

Algumas pessoas podem usá-la para 
estudar ou pesquisar tópicos religiosos 
ou filosóficos, mas isso não significa que 
ela possa entender a existência de Deus 
ou qualquer outra questão teológica. A IA 
pode ser usada para analisar textos sagra-
dos ou dados relacionados à religião, mas 
não pode fazer julgamentos sobre a vali-
dade ou a verdade desses textos.

A Inteligência Artificial é uma criação 
humana e, como tal, é limitada pela nos-
sa compreensão e capacidade de progra-
má-la. A existência de Deus é uma ques-
tão filosófica ou espiritual que transcende 
a tecnologia. Crenças religiosas e espiri-
tuais são questões pessoais que não po-
dem ser resolvidas pela IA ou qualquer 
outra tecnologia.

Na verdade, quem sabe o que virá com 
o desenvolvimento pleno da tecnologia?

A dúvida é o futuro
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Infância feliz

“Wills sempre 
esteve à 
frente dos 
movimentos 
em defesa da 
nossa cultura

Abelardo Jurema
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luizcarlosjp@gmail.com
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ReafiRmou 
apoio a João 

“TRaTada como  
faTo políTico” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

alckmin defende uRgência na 
apRovação de RefoRma TRibuTáRia 

“nos senTimos em casa”  

não Tem “desconTenTamenTo” 

Já pRoJeTando 2026? 

Mersinho Lucena refutou especulações de que ele e 
o seu pai, Cícero Lucena, pretendam sair do Progres-
sistas. “Estamos muito bem alinhados com Aguinaldo 
Ribeiro [presidente do partido], nos sentimos em casa. 
Existem especulações na política, mas estamos muito 
bem no Progressistas, que nos abriu as portas e deu 
a estrutura necessária para meu pai sair candidato. 
Não tem motivos para sairmos do partido”.  

Provocado pela imprensa a falar sobre especulações 
de que ele poderia migrar do Progressistas para outra 
legenda, Cícero Lucena também descartou essa pos-
sibilidade “Nunca demonstrei descontentamento com 
o meu partido”, afirmou. Ainda no ano passado, a 
direção estadual do PDT fez convite ao prefeito de João 
Pessoa. E, recentemente, o deputado Wilson Filho disse 
que ele seria bem-vindo no Republicanos. Do mesmo 
modo, o aliado PSB o receberia de braços abertos.  

Presidente estadual do Republicanos, Hugo 
Motta explicou que a reunião de membros da 
legenda para declarar apoio à gestão de Cícero 
Lucena foi apenas “com os membros do partido 
que têm atuação na capital”, após Adriano Gal-
dino reclamar que outras lideranças – entre as 
quais, ele se inclui – não foram ouvidas. Essa 
antecipação do Republicanos sobre o pleito 
de 2024 parece mirar no projeto majoritário do 
partido para 2026.   

Sobre a antecipação 
do processo eleitoral 
na Paraíba, o governa-
dor João Azevêdo (PSB) 
tem um raciocínio con-
solidado: “Quem tem 
que ter pressa nisso é a 
oposição. Governo não 
tem que ter pressa para 
discutir eleição que 
ainda vai acontecer em 
dois anos. A reunião 
[do Republicanos] foi 
importante, mas ela 
tem que ser tratada 
como fato político. Não 
se pode misturar ges-
tão com política nesse 
momento”.  

Presidente do PT da Pa-
raíba, Jackson Macêdo 
reafirmou o que foi refe-
rendado pelo partido em 
reunião ocorrida sábado 
passado: a legenda se 
mantém no apoio ao João 
Azevêdo II. A decisão se 
coaduna com o pensa-
mento da direção nacio-
nal da legenda. O PT, 
aliás, integra o primeiro 
escalão do governo, com 
Frei Anastácio, na Secre-
taria de Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento 
do Semiárido, e Pedro 
Marcos, como secretário 
executivo de Juventude.     

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin 
(PSB), defendeu urgência na aprovação de uma refor-
ma tributária no país.  “Tem que ser rápido. Aproveitar 
o primeiro ano [de governo]”, disse ressaltando a 
necessidade de aprovação de uma proposta que sim-
plifique a cobrança de impostos no país, unificando 
tributos federais, estaduais e municipais. “O mundo 
inteiro tem IVA [Imposto sobre Valor Agregado]. Nós 
temos PIS, Confins, ICMS e ISS”. 

meRsinho não descaRTa dispuTa 
em cabedelo, em 2024, mas diz: 
“nosso gRupo Tem ouTRos nomes” 

Mersinho Lucena (foto, 
do Progressistas) adotou 
o mesmo discurso do de-
putado estadual Geor-
ge Morais (União Bra-
sil) no tocante a vir a ser 
candidato a prefeito de 
Cabedelo: está focado 
no mandato que acabou 
de assumir. Porém, ambos 
se colocam à disposição de 
seus partidos e do gru-
po político de Vi-
tor Hugo (União 
Brasil). A propó-
sito do atual pre-
feito da cidade 
portuária, foi ele quem colocou o nome dos dois depu-
tados na lista de nomes que poderão ter o seu apoio, 
em 2024. Em entrevista à rádio, o deputado federal 
não descartou a possibilidade de fazer essa disputa. 
“Na vida, principalmente na política, a gente jamais 
pode dizer nunca”, afirmou. Contudo, não há indícios 
de que Mersinho Lucena, neófito no Congresso Nacio-
nal, e que teve uma vitória consistente em sua primei-
ra disputa para cargo federal, tenha o desejo de vir a 
disputar a prefeitura de Cabedelo. Possivelmente, por 
isso, ele ressaltou na entrevista: “Dentro do nosso gru-
po tem outros nomes. A gente vai encontrar um nome 
que possa ser representante desse projeto exitoso que 
transformou a cidade de Cabedelo”.  

Iniciativa prevê ações como reserva de 50% das vagas de trabalho para mulheres

Ministra e presidente do BB 
participam de lançamento

EmpodEra TrT-13

Como parte da programa-
ção alusiva às celebrações do 8 
de Março, Dia Internacional da 
Mulher, o Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba (13ª Região) 
realizou na manhã de ontem, no 
auditório do Fórum Maximinia-
no de Figueiredo, em João Pes-
soa, o lançamento do Progra-
ma de Formação de Lideranças 
Femininas - Empodera TRT-13, 
que contou com a palestra da 
primeira presidenta do Banco 
do Brasil, a paraibana Tarciana 
Medeiros, que abordou a pre-
sença das mulheres no merca-
do de trabalho e em cargos de 
gestão, a partir de sua experiên-
cia como servidora de carreira 
do Banco do Brasil. “Tenho ple-
na consciência da importância 
do cargo que ocupo e eu sei que 
posso levar representativida-
de para onde eu for, e vou apro-
veitar todas as oportunidades 
que tiver para falar sobre esse 
tema”, disse Tarciana, que pa-
rabenizou a iniciativa do TRT. 
“Precisamos de rede apoio, nin-
guém consegue fazer nada sozi-
nha. A causa das mulheres não 
é de uma empresa ou do Tribu-
nal, é uma causa da sociedade, 
e acredito que sociedade civil 
e o poder público conseguem 
construir e mudar muita coisa 
quando estão unidos”.

A ministra da Igualdade Ra-
cial, Anielle Franco, participou 
do evento de forma on-line e la-
mentou não poder estar presen-
cialmente em João Pessoa, terra 
de sua mãe, tias e avós. A minis-
tra salientou que esse momen-
to no Brasil é desafiador e que se 
faz necessário pensar a luta das 
mulheres não apenas no mês de 
março, mas durante o ano todo. 
“Queremos que projetos como 

esse, de inclusão e empodera-
mento, possam servir de mode-
lo para outros lugares do país”. 

Sobre o Programa de For-
mação de Lideranças Femini-
nas - Empodera TRT-13, o de-
sembargador Thiago de Oliveira 
Andrade explicou que o princi-
pal objetivo é incluir o TRT na 
luta pelos direitos humanos e 
pela inclusão feminina no mer-
cado de trabalho. “O programa 
tem o intuito de promover ações 
voltadas para mulheres de for-
ma interna e externa, como por 
exemplo, a assinatura do ato que 
estabelece meta de 50% dos no-
vos contratos para mulheres, e 
desses, 10% para mulheres trans. 
Nas ações externas,  desenvolver  
programas como o ‘Emprega 
Margarida’, que na primeira tur-
ma envolveu mulheres quiom-
bolas e comunidades do Paratibe 
do Alto do Mateus, em parcei-
ra com a UFPB e com o Sine-JP. 

Entre as ações previstas, es-

tão a realização da Semana de 
Liderança Feminina e a oferta 
de bolsas de estudo em cursos de 
extensão, graduação e pós-gra-
duação relacionados aos temas 
gestão pública e liderança. Uma 
das prioridades da atual gestão 
do regional é a busca pela pro-
moção da igualdade de gênero, 
em especial, no caso, pela parti-
cipação de mulheres em cargos 
de gestão e assessoramento. 

Parceira no Programa de 
Formação de Lideranças Femi-
ninas - Empodera TRT-13, a Se-
cretaria da Mulher e da Diver-
sidade Humana do Governo 
do Estado, através da secretá-
ria Lídia Moura, parabenizou 
o Tribunal Regional do Traba-
lho da Paraíba pela iniciativa. 
“O TRT possui uma visão que 
tem se aproximado muito mais 
dos interesses da comunidade e 
dos movimentos sociais e é nos-
so parceiro na Rede de Prote-
ção à Mulher. Entendemos que, 

para enfrentar a violência preci-
samos de uma engenharia com-
plexa que envolva todos os lu-
gares que uma mulher precisa 
estar, e  o TRT é um deles”, afir-
mou a secretária.

Já estão abertas as inscri-
ções para o Simpósio Parai-
bano de Recursos Hídricos: 
Semana em Defesa da Água. 
O evento será realizado pela 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
de 22 a 24 de março, no audi-
tório da Associação de Planta-
dores de Cana da Paraíba (As-
plan), em João Pessoa. Para 
participar basta preencher o 
formulário disponibilizado 
na página aesa.pb.gov.br .

A programação terá início 
no Dia Mundial da Água (22 
de março), às 14h, com o cre-

denciamento dos participantes 
e uma apresentação cultural. 
Às 15h, será realizada a pales-
tra “Programa de Integração 
do Rio São Francisco com Ba-
cias do Nordeste Setentrional”.

Estão programadas para o 
dia 23 as apresentações: Plano 
Estadual de Recursos Hídri-
cos; Saneamento Básico: Dis-
tribuição, coleta e tratamento 
de esgotos – universalização; 
Acelerando Mudanças – Seja 
a mudança que você quer ver 
no mundo (ONU). E no dia se-
guinte serão abordados os te-
mas: A importância dos comi-

tês de bacias hidrográficas no 
Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídri-
cos; Os meios de comunica-
ção e divulgação no Sistema 
de Gerenciamento dos Recur-
sos Hídricos.

A exposição dos trabalhos 
inscritos também está pro-
gramada para o dia 23 e o 
edital Chamada Pública de 
Trabalhos com as orientações 
para quem pretende apre-
sentar estudos técnico-cien-
tíficos está disponível no site 
aesa.pb.gov.br. As apresenta-
ções serão divididas em gru-

pos temáticos: Água e Gestão; 
Águas Subterrâneas e Hidro-
geologia; Educação e Ensino 
em Recursos Hídricos; Ges-
tão de Reservatórios e Usos 
Múltiplos; Integração: Lei de 
Recursos Hídricos e Lei de 
Saneamento; Planejamento 
e Gestão de Recursos Hídri-
cos; Proteção de Mananciais 
e Recuperação Ambiental de 
Bacias Hidrográficas; Segu-
rança e Rompimento de Bar-
ragens; Educação ambiental; 
Sociedade e os Recursos Hí-
dricos; Qualidade da Água; 
Inovação Tecnológica

Aesa inscreve para simpósio paraibano
rEcursos Hídricos

Já para a desembargadora 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da Paraíba (13ª Região), 
Herminegilda Leite Machado, 
a sociedade tem uma obriga-
ção moral com as futuras gera-
ções. “Para que o mundo seja 
melhor para que as meninas 
de hoje e as meninas de ama-
nhã, precisamos continuar  
nessa luta, até que um dia esse 
mundo seja mais igual”.

Após a palestra de Tar-
ciana Medeiros, foi realizada 

uma roda de conversa com o 
tema  “A mulher na contem-
poraneidade: qual o meu lu-
gar?”, com a participação da 
secretária de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, Lídia Moura; a juíza do 
trabalho da 13ª Região, Rosi-
vânia Pereira Gomes; a reitora 
do Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB), Mary Roberta Mei-
ra Marinho; e a copresidenta 
da Central Única das Favelas 
(Cufa) nacional, Kalyne Lima. 

Em Campina Grande, o lança-
mento do ‘Empodera TRT-13’ 
acontece hoje, no auditório do 
Fórum Irineu Joffily a partir 
das 9h. Além da apresentação 
cultural do grupo Baque Mu-
lher Campina Grande, o mo-
mento contará com o lança-
mento do livro “Anayde Beiriz 
- a última confidência”, com a 
presença da autora Valeska 
Asfóra. A roda de conversa, 
com o mesmo tema, conta com 
as presenças de Mayara Go-

mes da Silva, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 
da UFPB; Chirlene dos San-
tos Brito, presidenta da Asso-
ciação das Trabalhadoras Do-
mésticas de Campina Grande; 
Jô Oliveira, primeira vereado-
ra negra da Câmara Munici-
pal de Campina Grande, mes-
tra em Serviço Social e filha de 
mãe solo, negra e empregada 
doméstica; e a pró-reitora de 
Planejamento da UEPB, Poll-
yana Xavier França.

Obrigação moral com as futuras gerações

O lançamento do Programa de Formação de Lideranças Femininas aconteceu, ontem, na capital

Foto: Evandro Pereira

n 

A ministra da 
Igualdade 
Racial, Anielle 
Franco, 
participou 
do evento de 
forma on-line 
e lamentou 
não poder 
estar presente

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

Foto: You Tube
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Erramos

Diferentemente do que foi publica-
do na página 4 da edição do último 
domingo (5 de março), Lídia Moura é 
secretária da Mulher e da Diversidade 
Humana e não “secretária da Mulher e 
Desenvolvimento Humano”.

Prefeitura ofereceu reajuste de 10% retroativo a janeiro e outros 10% referentes à próxima data-base

Magistério tem proposta de reajuste
em campina grande

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

O prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), se reuniu com o Sin-
dicato dos Trabalhadores do 
Agreste da Borborema (Sin-
tab), ontem, para discutir o 
reajuste salarial para o ma-
gistério. Durante a reunião, 
Bruno propôs aos profissio-
nais da categoria um reajus-
te de 10% retroativo a janei-
ro e outros 10% referentes à 
próxima data-base. O Sintab 
decidirá se aceita a proposta 
hoje, em assembleia que acon-
tece a partir das 9h, na Asso-
ciação Atlética Banco do Bra-
sil (AABB).

A reunião entre o prefeito 
de Campina Grande e os re-
presentantes do Sintab come-
çou no meio da tarde e seguiu 
até as 19h de ontem. As nego-
ciações giraram em torno da 
reivindicação de reajuste sa-
larial de 14,95% para os pro-
fessores atuantes na cidade. 
De acordo com o sindicato, a 
proposta é adequar a remu-
neração da categoria ao piso 
nacional. A audiência fez par-
te da mesa de negociação pro-
posta pela Comissão de Edu-
cação da Câmara Municipal. 

Durante o encontro, Bru-
no Cunha Lima afirmou que 
há limitações orçamentárias 
impossibilitando um reajuste 
imediato no salário do magis-
tério campinense. Com isso, o 
prefeito da cidade apresentou 
proposta de 10% de abono, re-

troativo a janeiro, para os ser-
vidores da ativa a partir de 
abril. Além disso, a propos-
ta apresentada sugere que, 
em maio, outros 5% (referen-
tes ao vencimento do magis-
tério e demais servidores) se-
rão incorporados à folha de 
pagamento. A proposta in-
clui, ainda, outros 5% de abo-
no ao magistério em maio, to-
talizando até 20% de reajuste 
nos próximos meses. 

Com a crise na educação e 
a ameaça de greve que paira 
sobre a Rainha da Borborema 
desde o mês passado, o Sin-
tab deve decidir hoje se aceita 
o acordo com a Prefeitura de 
Campina Grande. A assem-
bleia acontecerá na AABB, a 
partir das 9h e, se o acordo 
não for aceito, é possível que 
o Sintab deflagre greve ama-
nhã. Na última semana, o sin-
dicato optou por suspender o 
indicativo de greve até a reu-
nião de ontem.

Greve em Bayeux
Amanhã os servido-

res do município de Bayeux 
completam uma semana de 
greve, ainda sem qualquer 
contato com a prefeitura, se-
gundo informou o Sindica-
to dos Trabalhadores Muni-
cipais (Sintramb) ao jornal 
A União. Uma nova assem-
bleia foi marcada para aconte-
cer amanhã (8), às 9h e definir 
os próximos passos da greve. 

A decisão de iniciar uma 
greve por tempo indetermi-
nado foi estabelecida pelos 
servidores, após relatarem a 
falta de diálogo com a prefei-
tura para discutir reivindica-

O Hospital Geral de 
Mamanguape, que integra 
a Rede Hospitalar da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), homenageia mulhe-
res indígenas e da comuni-
dade em geral, na progra-
mação do Dia da Mulher, 
que transcorre amanhã. 
Serão ofertadas consultas 
do pré-operatório para ci-
rurgias de histerectomias, 
dentro do Opera Paraíba 
Mulher, em alusão ao mês 
da mulher.

“Como nós ficamos 
numa região onde existem 
muitas comunidades in-
dígenas e as populações 
desses locais são atendi-
das todas no Hospital de 
Mamanguape e a maioria 
é mulher, vamos aproveitar 
o dia para homenageá-las”, 
disse o diretor geral, Rodri-
go Adriano. Além da ação 
dedicada à saúde, a progra-
mação terá um momento 
de rituais indígenas, como 
o toré e exposição de arte-
sanato indígena.

Ainda dentro da pro-
gramação, pela manhã, terá 
uma ação do Grupo de Tra-
balho da Comissão de Hu-
manização, na qual as co-
laboradoras receberão ou 
participarão de ações que 
auxiliem no bem-estar e au-
toestima, visualizando que 
essas atividades tendem a 
melhorar o serviço quando 
o colaborador sente-se bem.

A tarde será aberta 
para a população em ge-
ral, incluindo pacientes e 
acompanhantes. A zum-
ba será uma atividade para 
atrair o público em geral. 
Acontecerá uma fala com a 
comissão da família e mu-
lheres da OAB-subseção 
Mamanguape, para falar 
sobre os direitos das mu-
lheres, em especial a nova 
lei da laqueadura.

Atendimento
No ano de 2022, foram 

realizados 1.641 partos, 
desses, 271 foram de mu-
lheres indígenas.

Hospital homenageia 
mulheres indígenas

mamanguape

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

ções como reajuste salarial e 
condições de trabalho. A gre-
ve teve início na última quar-
ta-feira (1o). 

De acordo com a presiden-
te do Sintramb, Germana Vas-
concelos, após quase uma se-
mana de greve, nada mudou. 
“Ainda não recebemos qual-
quer contato da prefeitura”, 
disse. Entre as reivindicações 
estão o pagamento do piso 
salarial de professores e pro-
fissionais de saúde, e as con-
dições de trabalho precárias. 

“Tem escolas que se pas-
sar cinco minutos na sala 
você passa mal de calor, por-
que não tem um ventilador. 

As condições de trabalho são 
ruins para o profissional, mas 
também prejudica o servi-
ço que é oferecido à popula-
ção”, pontuou a presidente da 
associação. 

Segundo ela, a última con-
versa realizada entre servido-
res e a prefeita de Bayeux,  Lu-
ciene de Fofinho (PSD), foi em 
agosto do ano passado. “No 
ano passado a prefeitura nos 
recebeu em agosto, foi a úni-
ca vez. Depois tivemos duas 
ou três reuniões com secretá-
rios. Nos foi dito que em 2023 
a prefeita iria cumprir os di-
reitos dos servidores, e nada 
disso aconteceu. A gente la-

menta isso, os servidores não 
gostariam de entrar em gre-
ve, porque entendemos que 
traz maior trabalho, porque 
temos que estar nas ruas, rei-
vindicando”, comentou. 

Nos próximos dias, o sin-
dicato informou que está pro-
gramada a realização de visi-
tas às unidades de trabalho; 
uma assembleia às 9h na sede 
do sindicato e comemoração 
ao Dia da Mulher, amanhã 
(8); e panfletagens no próxi-
mo domingo (12). 

A reportagem entrou em 
contato com a gestão, mas até 
o fechamento desta edição 
não obteve resposta.

“Há limitações 
orçamentárias 
impossibilitando 
um reajuste 
imediato no 
salário do 
magistério 
campinense

Bruno Cunha Lima
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O Sintab, em Campina, decidirá se aceita a proposta hoje, em assembleia que acontece a partir das 9h, na AABB
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A mudança na lei que es-
tabelece novas regras para 
os procedimentos de laquea-
dura e vasectomia entrou em 
vigor ontem. Com a nova le-
gislação, homens e mulhe-
res podem solicitar o proce-
dimento contraceptivo sem a 
autorização prévia do cônju-
ge. Também houve mudança 
na idade mínima para a rea-
lização da cirurgia voluntá-
ria, que diminuiu de 25 para 
21 anos.

A alteração foi feita na Lei 
9.263 de 1996, que regula o pla-

nejamento familiar. A partir 
de agora, basta que homens e 
mulheres, com no mínimo 21 
anos ou com dois filhos vivos, 
independentemente da idade, 
aprovem a realização do pro-
cedimento. “As mulheres eram 
as principais afetadas pela an-
tiga legislação. A mudança é 
muito oportuna e fortalece a 
autonomia feminina e a igual-
dade de gênero”, comenta Ana 
Carolina Dantas, advogada e 
pesquisadora de direitos se-
xuais e reprodutivos da Uni-
versidade de Brasília (UnB).

No ano passado foram rea-
lizadas 104,8 mil laqueadu-
ras e 51,5 mil vasectomias, de 

acordo com o DataSUS. O nú-
mero de procedimentos cres-
ceu quando comparado ao 
ano de 2021, quando foram 
registradas 71 mil e 25 cirur-
gias, respectivamente.

O especialista em gineco-
logia Sheldon Rodrigo Boto-
goski explica que mais proce-
dimentos de esterilização são 
feitos em mulheres por um 
preconceito masculino. “O ho-
mem relaciona a vasectomia 
com a impotência, mas isso 
não é verdadeiro. É uma ci-
rurgia muito menos invasiva 
que a laqueadura e não interfe-
re na libido (desejo sexual) ou 
no desempenho sexual”, diz.

A lei de planejamento fa-
miliar também incorporou 
entre as novas regras a obri-
gatoriedade do fornecimen-
to de métodos contraceptivos 
pelo sistema público de saú-
de em até 30 dias, segundo a 
opção do paciente. E passou 
a ser permitida a laqueadu-
ra durante o parto, garantida 
quando o prazo mínimo de 
60 dias entre a manifestação 
da vontade e o parto e as de-
vidas condições médicas são 
respeitadas. Antes, a esteri-
lização era vedada só após o 
nascimento, em caso de abor-
to espontâneo ou “cesarianas 
sucessivas anteriores”.

Novas regras para laqueadura e vasectomia
já estão valendo

Giovana Frioli 

Agência Estado

Rebecca Miranda, de 25 
anos, sempre soube que não 
queria ser mãe. Ela já havia 
testado outros métodos con-
traceptivos, porém, não con-
seguiu se adaptar. A esterili-
zação era muito esperada por 
ela e, assim que fez aniversá-
rio, foi ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) procurar pelo 
procedimento: “Eu estava 
muito ansiosa para fazer 25 
anos e dar entrada na laquea-
dura. Nunca me vi como mãe 
e não me imaginava nesse pa-
pel”, conta. Após seis meses, 
a designer irá fazer a cirurgia 
nas próximas semanas.

Antes de realizar o pro-
cedimento, Rebecca precisou 

passar por reuniões com as-
sistentes sociais, médicos e 
enfermeiros. Lá, foi orien-
tada sobre outras opções de 
métodos contraceptivos e 
precisou esperar por 60 dias 
para garantir que tinha cer-
teza da decisão. Apesar de 
estar convencida, conta que 
foi desestimulada por pro-
fissionais da saúde e tam-
bém pessoas da própria fa-
mília. “Muita gente dizia que 
eu não iria conseguir ou que 
iria me arrepender, já que a 
cirurgia é para sempre. Mas 
filho também é para a vida 
toda, não é?”, diz.

Assim como Rebecca, a 
advogada Patrícia Marxs, 

de 32 anos, também ouviu 
muitos comentários negati-
vos quando decidiu realizar 
o procedimento. “Fiz a la-
queadura em 2018, mas até lá 
passei por constrangimentos 
e já estava cansada dos mé-
dicos que diziam que eu era 
‘louca’ e que não deveria fa-
zer. Tinha fobia de engravi-
dar, estava decidida e meu 
corpo rejeitou outros méto-
dos”, afirma.

A fim de ajudar outras 
pessoas que tinham dúvidas 
sobre o procedimento da la-
queadura e também da va-
sectomia, ela criou um canal 
no Instagram que hoje acu-
mula 75 mil seguidores. Por 

lá, Patrícia conta sobre sua 
experiência e criou um gru-
po entre os seguidores que 
se auxiliam no processo da 
cirurgia.

Para a pesquisadora em 
justiça reprodutiva Ana Ca-
rolina Dantas, a mudança na 
legislação representa um di-
reito das mulheres, mas deve 
ser colocado em prática pelos 
governos estaduais e muni-
cipais aliado a outros eixos. 
“Além das novas regras, são 
necessárias ações de educa-
ção sexual, prevenção e acolhi-
mento de violências de gênero 
e interrupção da gestação, ga-
rantia de maternidade segura 
e acesso à saúde.”

Iniciativa é avanço no direito feminino
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Mau uso de placas compromete as fachadas dos prédios e agrava poluição visual no Centro Histórico da capital

Edificações podem sofrer danos
publicidade

Ítalo Arruda 

Especial para A União

De acordo com o Código de Posturas de João Pessoa, as placas e publicidades precisam cumprir determinações de tamanho e aplicações para garantir a manutenção dos prédios históricos

Em João Pessoa, princi-
palmente no Centro da cida-
de, vários comerciantes estão 
em desacordo com o que de-
termina o Código de Postu-
ras do Município com relação 
à fixação de placas nas facha-
das das lojas. Alguns estabe-
lecimentos no entorno da rua 
Duque de Caxias e da aveni-
da Visconde de Pelotas pos-
suem placas tão grandes que 
deixam as fachadas dos pré-
dios onde estão instaladas 
completamente encobertas. 

Além de desobedecer à 
Lei Complementar nº 07, de 
agosto de 1995 – que esta-
belece as regras para a ins-
talação de publicidade nos 
imóveis localizados no Cen-
tro Histórico da capital –, o 
exagero desse tipo de anún-
cio, somado a outros fato-
res, como acúmulo de fiação 
elétrica e cabeamento, por 
exemplo, compromete a es-
tética das edificações e au-
menta a poluição visual na 
cidade.

Em 2019, mais de 500 lojis-
tas estavam irregulares jun-
to à Prefeitura por causa des-

n 

Em 2019, 
segundo 
o último 
levantamento, 
mais de 500 
lojistas no 
centro de 
João Pessoa 
estavam 
irregulares

sa situação, de acordo com 
levantamento feito pela re-
portagem com base nas in-
formações divulgadas pela 
Secretaria de Planejamento 
(Seplan). 

Após notificação e autua-
ção, alguns proprietários se 
adequaram à legislação, mes-
mo assim, ainda é possível 
constatar a irregularidade 
em alguns imóveis na região 
central e em outras áreas da 
cidade, como na avenida Jo-
sefa Taveira, em Mangabei-
ra, que também concentra o 
comércio lojista. 

O artigo 148 do Código de 
Posturas do Município de João 
Pessoa determina que letrei-
ros, placas e similares com qu-
aisquer tipos de publicidade, 
afixados em paralelo à facha-
da, não podem se distanciar-
do alinhamento do lote mais 
de 30 centímetros, e devem 
ter sua aresta inferior a uma 
altura mínima de dois me-
tros e meio. 

Já para placas e similares 
instalados sobre as marqui-
ses dos edifícios, o artigo 149 
estabelece que os artefatos 
“não poderão possuir o com-
primento superior” daque-
la estrutura, “devendo suas 
instalações serem restritas 
à testada do estabelecimen-
to”. Além disso, o mesmo do-
cumento proíbe, conforme o 
artigo 171, qualquer tipo de 
letreiro ou anúncio sobre as 
cobertas dos imóveis situados 
no Centro Histórico.

Entre as penalidades pre-
vistas para os casos de in-
fração às normas de posturas 
referentes às ações de pu-
blicidade, está a aplicação 
de multa, que, dependendo 

Associação cobra fiscalização da prefeitura

Moradores de Cabedelo, 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, interditaram, na 
tarde de ontem, o trecho do  
3km da BR-230, considerando 
os dois sentidos da via, para 
reivindicar melhorias na si-
nalização e na iluminação da 
rodovia, que há seis anos pas-
sa por obras de adequação de 
capacidade e segurança. 

Na ocasião, segundo in-
formações da Polícia Rodo-
viária Federal na Paraíba 
(PRF-PB), cerca de 50 ma-
nifestantes queimaram col-
chões e pneus para obstruir 
a pista. 

Desde sábado, a popula-
ção cabedelense vem reali-
zando protestos nas imedia-
ções das obras que seguem 
inacabadas tendo como mo-
tivação a morte de um jovem 
de 17 anos, que ocorreu na 
última quinta-feira. O jovem  
voltava do trabalho e tentava 

atravessar a rodovia quando 
foi atingido por um carro e 
veio a óbito no local, nas pro-
ximidades da Praia de Cam-
boinha. 

Segundo moradores, a fal-
ta de sinalização e de ilumi-
nação durante o período no-
turno têm contribuído para 
a ocorrência de acidentes na 
área, contribuindo de forma 
direta pela ausência de segu-
rança para os pedestres.

Executadas pelo Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit), 
em parceria com o Exérci-
to Brasileiro, as obras na BR-
230 tiveram início em mar-
ço de 2017 com o objetivo de 
proporcionar mais fluidez 
e segurança viária aos tran-
seuntes. 

O ritmo lento, no entan-
to, tem afetado motoristas e, 
principalmente, pedestres 
que se arriscam em uma tra-

População cobra sinalização e iluminação em trecho de obra
bR-230

do caso, pode chegar a 500 
Unidade Fiscal de Referência 
(Ufir), o que equivale a mais 
de R$ 20 mil.

A reportagem buscou a Se-
plan por diversas vezes para 
obter informações sobre as 
ações de fiscalização desen-
volvidas para corrigir a situ-
ação, bem como acompanhar o 
número atual de lojistas consi-
derados irregulares, mas, até o 
fechamento desta edição, não 
obteve retorno. 

Em nota, a Associação Co-
mercial da Paraíba (ACPB), 

destacou que a entidade faz 
parte da nova equipe de revi-
talização do Centro Históri-
co de João Pessoa e fará os de-
vidos requerimentos junto ao 
grupo de trabalho. 

Ainda segundo a ACPB, a 
questão das placas bem como 
da poluição visual naquela 
área “será atendida pelos co-
merciantes muito mais ami-
gável quando problemas 
dramáticos como trânsito, 
estacionamento e segurança 
forem tratados com a devida 
prioridade”, explicou a nota.

No documento, a ACPB 
também afirmou que a Prefe-
itura deve desempenhar seu 
papel de fiscalização e orien-
tação, autuando, em último 
caso, o comerciante que dei-
xar de cooperar com a melho-
ria urbana. “Ao mesmo tempo 
deve, sendo quem pode mais, 
dar o exemplo de implantação 
e manutenção de ações gover-
namentais que tornem o cen-
tro e seu comércio mais segu-
ros, agradáveis e sustentáveis 
para a população e para visi-
tantes”, diz trecho da nota.

Fachadas de 
lojas que 
estejam fora do 
que determina o 
Código de 
Posturas de João 
Pessoa podem 
render multa de 
R$ 20 mil

Fotos: Marcos Russo

vessia perigosa e inadequada. 
Conforme noticiado em A 

União, na semana passada, o 
Dnit não divulgou um prazo 
para a conclusão das obras, 
mas anunciou que será reali-
zado um processo de licitação 
para que as obras prossigam 
com mais celeridade. 

Além disso, o órgão in-

formou que a questão da fal-
ta de iluminação está sendo 
discutida com a Prefeitura 
de Cabedelo, e que a situação 
deve ser resolvida após a fi-
nalização do processo licita-
tório. Isto porque, segundo a 
autarquia, a iluminação é de 
responsabilidade das prefei-
turas municipais, com quem 

busca parcerias para a reso-
lução do problema.

Vereadores apoiam protestos
Ainda ontem, vereadores 

que compõe a Câmara Muni-
cipal de Cabedelo realizaram 
uma reunião com moradores 
da cidade, representantes da 
Prefeitura, do Dnit, do Exér-
cito Brasileiro e da PRF para 
discutir os problemas que en-
volvem as obras na BR-230.

 Em entrevista à TV Cabo 
Branco, o presidente da Câ-
mara, André Coutinho, des-
tacou que a cobrança reali-
zada pelos cabedelenses é “o 
básico para a segurança da ci-
dade de Cabedelo”, e que “se 
for necessário fechar e inter-
ditar a BR-230 [para garantir 
a segurança], pode ter certe-
za que os vereadores e mo-
radores vão fazer”, declarou.

Segundo o vereador, des-
de 2021, os parlamentares 

vêm cobrando solução para 
esse trecho da rodovia. 

“Infelizmente, as respos-
tas do Dnit nunca foram 
positivas”, destacou André 
Coutinho ao ressaltar que os 
cabedelenses podem contar 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal. “Vamos defender a 
cidade de Cabedelo”.

Além do acidente que vi-
timou o jovem de 17 anos, a 
preocupação dos parlamen-
tares e da população é mo-
tivada pelos constantes aci-
dentes que ocorrem na área, 
com o objetivo de evitar no-
vas ocorrências de trânsito 
e, consequentemente, faleci-
mentos.

O Jornal A União ouviu 
moradores da área antes do 
início das manifestações. Na 
ocasião, eles demonstraram 
preocupação com a vida de 
jovens e idosos que trafegam 
diariamente na rodovia.

Situação de descaso no trecho vem gerando acidentes e mortes

Foto: Edson Matos
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Hospital fez, ontem pela manhã, o procedimento inédito em um hospital da rede pública de saúde da Paraíba

HU realiza primeiro transplante
córnea

O desejo de voltar a en-
xergar será uma realidade 
para os pacientes da rede 
pública de saúde da Paraí-
ba, pois já é possível a reali-
zação de transplante de cór-
nea gratuitamente a partir 
de uma parceria da Prefeitu-
ra de João Pessoa e o Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
O primeiro procedimento foi 
realizado ontem na unidade 
hospitalar.

“Este é um momento his-
tórico. O HU tem mais de 40 
anos e pela primeira vez faz 
um transplante de córnea. E 
queremos expandir também 
para fígado e coração. É a Uni-
versidade em parceria com a 
Prefeitura prestando serviço 
que a população tanto preci-
sa”, declarou o prefeito Cíce-
ro Lucena, logo após visitar a 
paciente cirurgiada.

O momento foi acompa-
nhado também pelo reitor 
da UFPB, Waldney Gouveia. 
“Essa triangulação tem sido 
frutífera e agora gera inicia-
tiva inovadora de transplan-
te de córnea. A população é 
quem se beneficia dessa par-
ceria”, afirmou.

A primeira paciente be-
neficiada foi Samara Pessoa 
de Sousa, de 31 anos. Nessa 
manhã, a alegria e ansieda-
de tomaram conta da estu-
dante que perdeu a visão de 
um dos olhos há aproximada-
mente seis anos. “A emoção 
é intensa só em pensar que 
vou poder voltar a enxergar. 
Já são três anos que estou na 
lista de espera pelo transplan-
te e foi uma surpresa quando 

me ligaram semana passada. 
Então fiz os exames necessá-
rios e, depois da cirurgia, será 
uma vida nova”, falou.

O secretário municipal da 
Saúde, Luís Ferreira, afirmou 
que a ação faz parte de uma 
política de independência do 
serviço público em relação à 
rede complementar. “Pela pri-
meira vez no Estado se faz um 
transplante de córnea 100% 
pelo SUS e essa é a prova de 
que tudo que o serviço públi-
co é capaz de fazer”, ressal-
tou. Ele estava acompanhado 
da secretária executiva, Jani-
ne Lucena.

Para o superintendente do 
HULW, Marcelo Tissiani, este 
momento é um marco para a 
saúde pública na Paraíba. Ele 
ressaltou a parceria do hos-
pital com a Prefeitura de João 
Pessoa. “É um grande passo 
que só foi possível com o tra-
balho da nossa equipe clínica 
e administrativa junto à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
pois sem o empenho e a co-
laboração conjunta isso não 
seria possível. É muito im-
portante ressaltar que a pre-

feitura sempre está de mãos 
dadas com o Hospital Univer-
sitário, sendo uma das fontes 
financiadoras de repasses que 
subsidiam a assistência hospi-
talar”, afirmou.

Tissiani ainda destacou 
a complexidade de estrutu-
ra necessária para a realiza-
ção de transplantes de cór-
nea. “A habilitação é bastante 
rigorosa, devido aos vários 
critérios de exigências como 
um corpo clínico especializa-
do e uma estrutura hospita-

lar com porte suficiente para 
atender tamanha complexi-
dade”, pontuou.

O HULW recebeu autori-
zação para realizar retirada e 
transplante de tecido ocular 
humano em janeiro de 2023 e 
os procedimentos serão reali-
zados pela equipe da Unidade 
de Oftalmologia com a coor-
denação da médica oftalmolo-
gista Camila Gadelha. Inicial-
mente deverá ser realizado 
um transplante por semana.

“A cirurgia tem duração 

de aproximadamente 60 mi-
nutos e o paciente tem uma 
recuperação rápida. Em tor-
no de 15 dias, ele já começa 
a ver nítido e aos poucos vai 
melhorando. No pós-opera-
tório há o controle do astig-
matismo e, em torno de três 
meses, ela deverá estar total-
mente reabilitada”, explicou 
Camila Gadelha.

Segundo dados da Cen-
tral de Transplantes, até o 
final do ano passado, ha-
via uma fila de 256 pessoas 

aguardando uma córnea. Na 
Paraíba, a doação pode ser 
de órgãos (coração, fígado e 
rim) ou de tecidos (córneas), 
e ocorre apenas por meio da 
autorização da família. Os ór-
gãos doados são destinados 
a pacientes que aguardam 
em uma lista única, definida 
pela Central de Transplantes 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, controlada pelo Siste-
ma Nacional de Transplantes 
(SNT), e coordenado pelo Mi-
nistério da Saúde.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou ontem 
o terceiro boletim epidemio-
lógico, referente às oito pri-
meiras semanas do ano, no 
qual consta o registro total de 
1.100 casos prováveis de arbo-
viroses. Destes, foram regis-
trados 911 casos prováveis de 
dengue, 187 casos foram refe-
rentes à chikungunya e para a 
doença aguda pelo vírus zika 
foram notificados dois casos.

O documento informa 
ainda uma redução de 50% 
para os casos prováveis de 
dengue, quando compara-
dos ao mesmo período do 
ano passado. Já para os casos 
prováveis de chikungunya, 
uma redução de 86%, tam-
bém comparados ao mesmo 
período. E para os casos pro-
váveis de zika, houve redu-
ção de 97%.

Ao todo, 76 municípios 
apresentam casos suspeitos 
ou confirmados de arboviro-
ses. Até o momento, a pasta 
investiga um óbito suspeito 
por arboviroses, no muni-
cípio de Mamanguape. Não 
há o registro de mortes con-
firmadas.

Dados do boletim reve-
lam que a maioria das pes-
soas afetadas pelas arboviro-
ses são mulheres, com 52,36%. 
Entretanto, ressalta-se que es-
sas doenças afetam ambos os 
sexos. Sendo assim, o cuida-
do deve ser levado em consi-
deração para todos, indepen-

dente do gênero. 
De acordo com a chefe do 

Núcleo de Doenças e Agra-
vos Transmissíveis, Fernan-
da Vieira, os focos do mos-
quito Aedes aegypti, na grande 
maioria, são encontrados den-
tro de casa, quintais e jardins. 
“É fundamental cuidar de sua 
residência fazendo regular-
mente uma vistoria no quin-
tal, jardim e calhas, além de 
vedar a caixa d’água e outros 
meios que acumulem água”, 
alertou.

A população deve cola-
borar no combate a essas do-
enças, não deixando água 
acumulada em pneus, ca-
lhas e vasos; adicionar clo-
ro à água da piscina; deixar 
garrafas cobertas ou de ca-
beça para baixo. Medidas 
como essas podem fazer 
toda a diferença para impe-
dir o registro de mais casos 
de arboviroses, além de re-
ceber em domicílio o técni-
co de saúde devidamente 
credenciado, para que as vi-
sitas de rotina sirvam como 
vigilância.

A SES informou que pros-
segue o trabalho com ações 
junto aos municípios e às Ge-
rências Regionais de Saúde, 
com monitoramento e asses-
soramento, realizando visi-
tas técnicas e reuniões. O Es-
tado monitora todos os casos 
e a situação epidemiológica-
na sala de situação que con-
tinua ativa.

Paraíba tem 1,1 mil casos 
de arboviroses no bimestre

Saúde

n 

Unidade 
hospitalar 
pretende 
expandir o 
serviço para 
transplantes 
de fígado e 
coração

Integrando a rede de hospitais com capacidade para realizar cirurgias, a unidade pode contribuir para reduzir a fila de espera

Foto: Divulgação/ HULW

A endometriose é uma 
doença que, apesar de aco-
meter uma parcela signifi-
cativa da população femini-
na, ainda é pouco conhecida, 
o que pode ocasionar uma 
subnotificação da enfermida-
de. Todavia, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de En-
dometriose, uma a cada dez 
mulheres sofre com a doença 
no país. Desse total, 57% das 
pacientes padecem com do-
res crônicas. E um dado alar-
mante: mais de 30% dos casos 
levam à infertilidade.

Para tentar levar informa-
ções a um número cada vez 
maior de pessoas, esse mês foi 
adotado como o de conscienti-
zação sobre a endometriose. O 
Março Amarelo tem a ‘missão’ 
de aumentar o conhecimento 
sobre a patologia, uma doença 
crônica que acomete mulheres 
na fase reprodutiva e interfere 
na qualidade de vida. 

“A endometriose é a pre-
sença do tecido do endométrio, 
que é a camada que reveste in-
ternamente o útero, fora da sua 
cavidade, local onde deveria 
estar. É como se o reboco inter-
no do útero, que é a capa mais 
interna, saísse dali e fosse con-
taminar outras áreas”, falou o 
ginecologista e obstetra Anto-
nio Henriques de França Neto.

Ele destacou que a doença 
tem como principal caracte-

Diagnóstico lento agrava saúde da mulher
endometrioSe

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

rística as dores pélvicas rela-
cionadas com a menstruação. 
“Essas dores chegam a acon-
tecer com frequência em todos 
os ciclos menstruais depois de 
certa idade”.

Esse é o caso da autônoma 
Ivani Narciso, que aos 35 anos 
começou a apresentar sinto-
mas como dores fortes na re-
gião. “Tudo começou há quase 
sete anos quando eu estava me 
organizando pra ir a São Pau-
lo. Minha menstruação che-
gou com um fluxo muito mais 
forte, parecia um aborto, uma 
hemorragia. Fiquei apavora-
da”, lembrou.

Ela acrescentou que mes-
mo assim seguiu com a sua 
viagem. “No mês seguinte a 
menstruação veio com muitas 
dores e o sangramento intenso. 
Fui logo para um hospital, pois 
as dores eram terríveis. Depois 
disso, não conto as vezes que 
tive que ser internada pra ser 
medicada tomando anticoa-
gulante. Cheguei a passar sete 
anos tomando anticoncepcio-
nal e mesmo assim o sangra-

mento não parava”, informou, 
acrescentando que durante es-
sas entradas, os médicos já sus-
peitaram de endometriose.

Ivani Narciso foi orienta-
da a procurar um especialis-
ta para o devido tratamento, 
que pode ser realizado com 
medicação que evita o avanço 
ou cirurgia. “Fiz um exame e 
foi constatado que de fato era 
a endometriose. Com o diag-
nóstico, o médico disse que era 
necessário um procedimen-
to cirúrgico”. Para essa opera-
ção, ela tinha a opção de retirar 
o útero ou indicar aos médicos 
que fizessem apenas um pro-
cesso de limpeza na área. Mãe 
de dois filhos, a autôma optou 
pela remoção total.

Especialistas apontam que 
a identificação exata da enfer-
midade pode levar anos, pre-
judicando a qualidade de vida 
das mulheres. “Essa demora 
pode ocorrer, considerando 
que é uma doença que se con-
funde com muitas outras e se 
apresenta normalmente como 
uma dor pélvica. Até cultural-

Ivani Narciso e Antonio Henriques alertam sobre a doença

mente a mulher já tem aquela 
ideia que a menstruação pode 
ser um processo doloroso e 
acaba retardando a procura 
por um médico”, falou Anto-
nio Henriques.

O tratamento é feito com 
medicação que faz com que a 
doença pare de avançar. Já a ci-
rurgia é o tratamento definiti-
vo, sendo minimante invasivo.

Os médicos fazem algu-
mas recomendações para lidar 
com a endometriose e, princi-
palmente, a não normalizar 
dores de cólica menstrual. A 
principal orientação é buscar 
um ginecologista e descrever 
os sintomas para que exames 
sejam realizados e o tratamen-
to adequado, após o diagnósti-
co, seja iniciado. A doença está 
entre as causas possíveis da di-
ficuldade para engravidar, so-
lucionado com tratamento.

Sintomas:
• Dor de cólica durante o 
período menstrual que pode 
incapacitar as mulheres de 
exercerem suas atividades 
habituais;
• Dor durante as relações 
sexuais;
• Dor e sangramento ao uri-
nar e evacuar, especialmente 
durante a menstruação;
• Fadiga;
• Diarreia;
• Dificuldade para engravidar. 

Saiba mais

Leia mais na página 13
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Radialista morre afogado 
dentro do próprio carro

A Polícia Civil da Paraíba instaurou 
procedimento para apurar as causas da morte do 
radialista de Coremas, Remigio Querubino Neto 
(Remígio Neto), de 58 anos. O delegado Ilamilton 
Simplício informou que o radialista teria saído 
na sexta-feira (3) para uma festa de aniversário 
em Cajazeiras, e no retorno para Coremas, 
provavelmente no sábado de madrugada, teria 
errado o caminho e ao invés de se dirigir no sentido 
Coremas, seguiu em direção a Nazarezinho, 
quando ocorreu o acidente. O corpo do radialista 
foi encontrado dentro do carro, em um açude entre 
Sousa e Nazarezinho, no Sertão da Paraíba. As 
buscas pelo corpo foram realizadas pelo Corpo 
de Bombeiros de Sousa. O carro estava submerso. 
Segundo informações, Remígio trabalhava em 
Brasília, onde residia, numa ONG que ajuda 
comunidades carentes. Ele estava de férias na 
Paraíba e foi profissional da Rádio Jornal de Sousa, 
na década de 90. Era casado e deixa uma filha.

Delegado informou que suspeito jogou o próprio veículo contra um motoboy após confundi-lo com um assaltante

Preso advogado que atropelou jovem
Em campina grandE

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

‘Remigio Neto’ estava residindo em Brasília-DF

Vigilante é preso após 
destruir apartamento

Um vigilante de identidade não revelada, 
foi preso suspeito de invadir e destruir móveis e 
objetos no apartamento da namorada. O fato foi 
registrado na madrugada de ontem, no bairro de 
Mandacaru, em João Pessoa. Ele foi levado para 
a Delegacia da Mulher, na Central de Polícia. 
Segundo informações de policiais que atenderam 
a ocorrência, o vigilante e a namorada estavam 
numa casa de shows, no bairro de Mandacaru. Em 
dado momento, o casal passou a discutir, deixando 
o homem irritado, e chamou a companheira para 
irem embora. Ela resolveu continuar no local, 
enquanto que o homem deixou a casa de show. 
Quando estava se divertindo, a mulher recebeu a 
informação que seu apartamento, localizado no 
bairro do Jardim Cidade Universitária, havia sido 
arrombado e vários itens foram avariados. Antes 
mesmo de chegar em casa, ela soube que vizinhos 
acionaram a Polícia Militar, que prendeu o homem 
ainda em flagrante, sendo conduzido para a 
Central de Polícia, onde foi autuado em flagrante.

Polícia Federal apreende 
mercadorias sem nota

O Grupo de Polícia Aeroportuária da Polícia 
Federal na Paraíba prendeu na madrugada de 
sábado (4), um passageiro de 42 anos, paraibano, 
morador de João Pessoa, pelo crime de descaminho 
equiparado, previsto no artigo 334, parágrafo 1º, 
III do Código Penal, que ocorre quando produtos 
estrangeiros de importação permitida são 
introduzidos de maneira clandestina ou fraudulenta 
no país. O preso desembarcou no Aeroporto Castro 
Pinto em voo proveniente de Guarulhos/SP e trazia, 
em duas malas e uma mochila, diversos aparelhos 
telefônicos, notebook, fones de ouvidos, perfumes 
e outros eletrônicos, todos desacompanhados da 
respectiva nota fiscal. Segundo ele, as mercadorias 
teriam sido adquiridas no centro de São Paulo para 
serem vendidas através de anúncios na internet. 
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante 
na SR/PF/PB, o preso pagou fiança arbitrada pela 
autoridade policial em R$ 15 mil e foi liberado 
para responder em liberdade. Toda a mercadoria 
foi apreendida e encaminhada à perícia para 
constatação de sua procedência.

O advogado Pedro Mário 
Freitas Alves Fernandes que 
se encontrava foragido desde 
o sábado (4) foi preso pela Po-
lícia Civil, em Campina Gran-
de. A ação foi confirmada pelo 
delegado Ramirez São Pedro. 
Pedro Freitas é suspeito de ha-
ver atropelado um motoboy, 
que trabalha em um aplica-
tivo que realiza viagens com 
passageiros. 

Antes da prisão, os inves-
tigadores já haviam localiza-
do o carro do advogado, como 
também a moto da vítima, 
Luan Sampaio, que se encon-
tram no pátio da Central de 
Polícia, em Campina Grande. 
O veículo de Pedro Freitas, 
inclusive, está com a parte da 
frente destruída pela violência 
da colisão com a moto.

Consta de informações da 
Polícia Civil que o caso aconte-
ceu no sábado quando o advo-
gado foi assaltado em um bar 

e depois, em seu veículo, per-
seguiu, atropelou e agrediu o 
motociclista, afirmando que 
ele seria um dos assaltantes.

O assalto no bar, segun-
do levantamento da polícia, 
teria sido praticado por três 
homens. Imagens mostram a 
ação do trio, como também o 
motociclista distante do local 
e o momento do atropelamen-
to. Testemunhas afirmaram 
que o advogado apresentava 
sinais de embriaguez. O dele-
gado Ramirez São Pedro disse 

que o Pedro Freitas será indi-
ciado por crimes como tenta-
tiva de homicídio qualifica-
do, injúria e embriaguez ao 
volante. “A prisão preventiva 
foi decretada para “manuten-
ção da ordem pública”, expli-
cou o delegado.

Carla Felinto, presidente 
em exercício da OAB Subse-
ção Campina Grande, infor-
mou que o órgão vai abrir um 
procedimento Ético Discipli-
nar para julgar a conduta do 
advogado.

Mais um caso de ten-
tativa de feminicídio 
foi registrado na Paraí-
ba neste final de sema-
na. Uma mulher, de 19 
anos, se jogou do primei-
ro andar de um prédio no 
Bairro das Indústrias, em 
João Pessoa, para fugir 
das ameaças do namora-
do. O caso aconteceu nes-
se domingo (5).

Segundo a vítima, o 
namorado estaria arma-
do com uma faca amea-
çando matá-la. Para se 
livrar, resolveu pular 
pela janela do prédio e 
correu pedindo ajuda a 
uma vizinha, que acio-
nou a Polícia Militar.

No local, a PM cons-
tatou que ela apresentava 
ferimentos nas mãos e, na 
queda, machucou as per-
nas. O Samu foi acionado 
e levou a vítima para o 
Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Hum-
berto Lucena. A vítima já 
recebeu alta, mas o sus-
peito continua sendo pro-
curado pela polícia, que já 
tem sua identificação.

Mulher pula 
de prédio 
para escapar 
de agressor

violência

Imagens de câmera de se-
gurança podem ajudar a po-
lícia a localizar o grupo que 
invadiu, na madrugada de 
domingo (5), um hotel em 
Campina Grande e fugiu le-
vando o cofre. Segundo a ge-
rência, o equipamento estava 
vazio e não causou prejuízo 
financeiro ao empreendimen-
to. O assalto foi praticado por 
quatro homens, segundo re-
gistro feito pelas câmeras do 
circuito interno do Garden 

Hotel, no bairro do Mirante.
Segundo as informações 

repassadas para a polícia, o 
grupo chegou ao local por 
volta das 3h30, usando ape-
nas um carro, rendeu vigilan-
tes, foi até a recepção, man-
dou todos se deitarem e com 
muito esforço arrastou o cofre 
até o carro.

Vigilantes e funcionários 
do hotel foram ouvidos pela 
polícia e a gerência acredita 
que os assaltantes conheciam 

a rotina e movimentos do lo-
cal, pois levaram as pessoas 
rendidas para a sala da admi-
nistração, como se tivessem 
conhecido total do local. Além 
das imagens que estão sendo 
analisadas, principalmente o 
momento que um dos assal-
tantes danifica uma das câme-
ras, mas fica registrado. A po-
lícia também solicita o apoio 
da população para denunciar 
através do 197, da Polícia Civil, 
ou 190 da Polícia Militar.

Imagens de câmaras de segurança vão 
ajudar polícia a identificar assaltantes

pânico Em hotEl

Foto: Reprodução

Câmeras registraram toda a ação dos homens que invadiram o Garden Hotel, em CG

No último final de sema-
na, a Polícia Rodoviária Fede-
ral flagrou um homem com 
mandado de prisão por este-
lionato, deteve duas pessoas 
por crime de receptação, recu-
perou três veículos e localizou 
um homem que havia sido se-
questrado.

No município de Queima-
das, os agentes abordaram um 
Kia Cerato com três ocupantes. 
Na fiscalização, foi constatado 
um mandado de prisão por es-
telionato contra o condutor. O 
homem de 58 anos foi preso 
para o cumprimento da pena 
imposta

Em outra ação, agentes da 
PRF visualizaram no municí-
pio de João Pessoa, um Renault 
Kwid com dois ocupantes. Na 
fiscalização, contatou-se adul-
teração, sendo identificado um 
registro de roubo/furto em ja-
neiro deste ano. O condutor 
disse que o veículo era em-
prestado e fez contato com o 
suposto dono que foi até o lo-
cal da fiscalização. O suposto 

dono, de 20 anos foi detido e 
poderá responder por recep-
tação.

Em Massaranduba, foi fla-
grado um veículo VW/Gol, 
realizando manobra suspeita. 
Ao avistarem a viatura, os ocu-
pantes fugiram a pé pela vege-
tação às margens da rodovia e 
não foram localizados. 

Na tarde do domingo (5), 
um homem compareceu à Uni-
dade Operacional da PRF em 
Mata Redonda e informou que 
o seu irmão havia sido rouba-
do e sequestrado. A vítima te-
ria saído de Alhandra com des-
tino a João Pessoa quando foi 
surpreendido por desconhe-
cidos. Nas buscas realizadas 
pela PRF, Guarda Municipal 
de Alhandra e Polícia Militar 
da Paraíba, o homem foi locali-
zado, amarrado e com escoria-
ções pelo corpo dentro de um 
canavial próximo a PB 034. A 
motocicleta Honda CG 125 Fan 
também foi encontrada. A víti-
ma foi encaminhada Hospital 
Municipal de Alhandra.

PRF prende estelionatário e 
resgata vítima de sequestro

nas rodovias

A 2ª Vara Criminal de 
João Pessoa realiza hoje, a 
partir das 9h30, audiência 
de instrução e julgamento 
do processo que apura cri-
me de intolerância e dis-
criminação religiosa atri-
buído a Nozilda Barreiro 
Paula após arrancar uma 
imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida da mesa da 
presidência da Federação 
Paraibana de Futebol. Na 
audiência de hoje, serão 
ouvidas testemunhas ar-
roladas no processo, como 
também Nozilda. Ao final 
o juiz Marcial Henrique, 
decidirá se a ré é inocen-
te ou não.

O fato aconteceu no 
dia 2 de junho de 2017, na 
sede da FPF quando Nos-
man Barreiro tentava to-
mar posse no cargo de pre-
sidente da entidade. Na 
ocasião, Nozilda, irmã de 
Nosman, teria retirado a 
imagem da santa, que esta-
va no birô da presidência, 

colocou em um sofá e dis-
se uma frase irônica e ao 
final disse “Está repreen-
dido. Botaram a neguinha 
macumbeira para cá”. 

O caso foi investiga-
do pela Polícia Civil, ten-
do a delegada Rosana Go-
mes de Siqueira,  indiciado 
Nozilda por intolerância e 
discriminação religiosa, 
nas penas do artigo 20, da 
Lei 7.716/89. Durante o in-
terrogatório, a mulher ne-
gou as acusações, inclusi-
ve de ter proferido a frase 
“neguinha macumbeira”, 
enquanto que seu irmão, 
Nosman disse que ela te-
ria falado em tom de brin-
cadeira.

A denúncia cita que, 
naquele dia, o então vice
-presidente da FPF, Nos-
man Barreiro, iria tentar 
assumir a presidência da 
entidade. Na ocasião, hou-
ve troca de farpas, discus-
sões e a intervenção da Po-
lícia Militar.

Acusada de intolerância 
religiosa é julgada hoje

“nEguinha macumbEira”
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Representantes de agências de turismo e jornalistas conheceram a diversidade de roteiros da cidade do Agreste

Atrativos turísticos de Queimadas
incentivo

Teresa Duarte  
teresaduarte2@hotmail.com

O município de Queima-
das, no Agreste paraibano, a 
133km de João Pessoa, vem 
investindo no turismo, ino-
vando e implantando pro-
dutos que fazem todo um 
diferencial. Inaugurado em 
novembro de 2022, o Mer-
cado Público Simão Araújo 
Barbosa de Almeida, serve 
de modelo, sendo o primeiro 
e único mercado turístico da 
Paraíba. Lá o turista vai en-
contrar tudo que existe nas 
feiras livres, além de uma ex-
celente gastronomia na pra-
ça de alimentação, salão de 
beleza, diversos produtos. 
Ao todo são mais de 300 box.

No último sábado (4), a 
Secretaria de Turismo e do 
Desenvolvimento Econômi-
co, através da Empresa Pa-
raibana de Turismo – PBTur 
e Prefeitura Municipal de 
Queimadas, através do pro-
jeto de Famtour/Fampress da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, Turismo, Esporte e La-
zer (Secult), promoveram um 
fampress para jornalistas e re-
presentantes de agências de 
turismo das cidades de Cam-
pina Grande e João Pessoa. 
Eles foram conhecer os em-
preendimentos turísticos de 
Queimadas para divulgá-los 
em seus veículos de comuni-
cação e, no caso das agências 
de turismo, inserir o destino 
Queimadas em seus roteiros 
turísticos.

A programação contou 
com uma coletiva de impren-
sa com o prefeito José Carlos 
de Sousa Rêgo (Carlinhos), 
que fez questão de destacar 
a sua intenção de fortalecer 
o desenvolvimento turístico, 
não apenas de Queimadas, 
bem como da região como 
um todo. “A nossa pegada é 
desbravar os potenciais que 
nós temos naturalmente. É 
agregar valor, pensar de for-
ma estratégica para que toda 
a região possa crescer e, nes-
se sentido, nós temos o Mer-
cado Público que é um dife-
rencial e uma fonte de muitas 
possibilidades”, destacou o 
prefeito.

De acordo com a secretá-
ria da Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer, Angélica Fi-
gueiredo, o trabalho para o 
desenvolvimento do turis-
mo da região, vem sendo fei-
to desde 2017. Para isso ela 
destaca a potencialidade tu-
rística no município, citando 
como exemplo a criação de 
roteiros turísticos, entrada 
do município no Mapa Brasi-
leiro do Turismo e a promo-

ção contínua de capacitações 
e parcerias para os empreen-
dedores locais. O primeiro 
ponto da agenda foi na Lu-
thieria Coletiva Tataguassu, 
no sítio Zé Velho, uma escola 
da prefeitura municipal cuja 
finalidade é ensinar a pro-
dução do violino, sendo hoje 
bastante visitada por turis-
tas, sendo uma escola-piloto 
nessa prática. 

São João
 Em seguida, o grupo foi 

conhecer o sítio Zé Velho; a 
Pedra do Bico, no Sítio Gra-
vatá; e o Centro Cultural 
Philus-Haus, no sítio Riacho 
do Meio. Na ocasião, foi lan-
çado também o projeto do 
São João no Mercado Públi-
co, o “São João Acesso”, que 
terá início no mês de maio, 
com shows e apresentações 
culturais em todos os finais 
de semana e muita comida 
típica. Em breve a Prefeitu-
ra Municipal de Queimadas 
estará divulgando os nomes 
das atrações, mas, os trios de 
forró pé de serra estarão pre-
sentes nos finais de semana.

Estão abertas as inscri-
ções para o XI Seminário 
Internacional de Direitos 
Humanos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).  
Com o tema “Direitos Hu-
manos e Democracia: Mo-
vimentos Sociais de Resis-
tências ao Autoritarismo”, o 
evento será realizado de 24 
a 26 de maio, no Campus de 
João Pessoa. 

O prazo para submissão 
de trabalhos segue até o dia 
31 de março. Cada partici-

pante pode submeter, no má-
ximo, cinco trabalhos (entre 
autoria e coautoria), que po-
dem ser escritos em língua 
espanhola (castelhano), in-
glês, italiano e alemão. Cada 
trabalho deve ter um máxi-
mo de quatro participantes 
(um autor e três coautores). 
As normas de submissão dos 
artigos estão disponíveis no 
site do seminário. 

No caso de participação 
como ouvinte, o prazo de 
inscrição se estende até o dia 

17 de maio. Para todos os 
participantes, as inscrições 
devem ser realizadas pelo 
site do evento. Os valores das 
taxas são diferenciados por 
categoria (estudantes, pro-
fessores ou ativistas de mo-
vimentos sociais) e variam a 
depender da data de inscri-
ção (até 14 de março e após 
esta data) e da submissão ou 
não de trabalho. 

A solicitação de isen-
ção do pagamento da taxa 
– para pessoas com cadas-

UFPB abre inscrições para Seminário de Direitos Humanos
educação

n 

Evento terá 
como tema  
“Direitos 
Humanos e 
Democracia: 
Movimentos 
Sociais de 
Resistências ao 
Autoritarismo”

tro no CadÚnico e estudan-
tes que vivem em residência 
universitária de universida-
des públicas – pode ser rea-
lizada até o dia 13 de março, 
por meio de um formulário 
eletrônico. 

Na programação do even-
to, mesas-redondas com par-
ticipação de pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, 
minicursos e grupos de dis-
cussão sobre temas diversos 
e atuais, a exemplo dos con-
flitos socioambientais e lutas 

por água, terra e territórios, 
que serão abordados em um 
minicurso. 

O XI Seminário Interna-
cional de Direitos Huma-
nos é uma realização do 
Núcleo de Cidadania e Di-
reitos Humanos (NCDH) e 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Direitos Huma-
nos (PPGDH). Mais infor-
mações também podem ser 
obtidas pelo Instagram do 
evento ou pelo e-mail xisi-
dh2023@gmail.com. 

Comércio
Mercado Turístico 

chama atenção com 
os cerca de 300 boxes 

e a diversidade de 
serviços e 

produtos locais

Paisagem tomada por rochas é 
um dos roteiros que foi conheci-
do e pode atrair turistas do país 
interessados por aventuras

Fotos: Roberto Guedes

Visitantes conheceram 
Escola Luthier Tata-
guassu que ensina a 
produzir violinos Móveis e objetos de decoração revelam riqueza do Centro Cultural

Espaço tem sido dedicado ao turismo histórico, com peças que registraram os ciclos econômicos do algodão, sisal e pecuária
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O escritor, jornalis-
ta e acadêmico Rui 
Leitão lança o li-
vro Revolucionárias 
(140 páginas, R$ 35) 

hoje, a partir das 18h, na Livra-
ria A União, instalada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, loca-
lizado na cidade de João Pessoa, 
dentro da abertura da programa-
ção da Empresa Paraibana de Co-
municação, em comemoração ao 
Mês da Mulher. Durante o even-
to, a diretora-presidente da EPC, 
Naná Garcez, fará a apresenta-
ção da obra, que é uma coletânea 
publicada pela Editora A União 
contendo artigos que ressaltam o 
protagonismo de 40 mulheres na 
sociedade, ao longo de diferentes 
períodos históricos.

A obra de Rui Leitão, que tam-
bém é diretor de Rádio e TV da 
Empresa Paraibana de Comuni-
cação, tem prefácio escrito pela 
professora, integrante do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano 
(IHGP) e gerente de documenta-
ção e arquivo da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), Lúcia Guer-
ra, e o texto de apresentação assi-
nado pela professora e escritora 
Nadja Claudino, da Academia Ca-
jazeirense de Artes e Letras (Acal). 
Das 40 mulheres incluídas no li-

vro, o autor observou que 10 são 
paraibanas, a exemplo da poetisa 
e professora Anaíde Beiriz, a edu-
cadora Daura Santiago Rangel, a 
poetisa Violeta Formiga, a artista 
plástica Amelinha Theorga e a mé-
dica e poetisa Eudésia Vieira, além 
de outras mulheres que não nasce-
ram, mas se radicaram no estado, 
como as pernambucanas Zabé da 
Loca, como era mais conhecida a 
pifeira, Isabel Marques da Silva, e 
a cantora Marinês, nome artístico 
de Inês Caetano de Oliveira, que 
ficou conhecida como a “Rainha 
do Xaxado”.

“Todas as 40 mulheres sobre as 
quais eu escrevi e inclui no livro já 
faleceram. Esses textos da obra em 
que publiquei 
no Jornal A 
União, a 
p a r t i r 
do mês 

de setembro do ano passado até 
agora. Eu as escolhi para escrever 
os perfis, contando a história de 
vida de cada uma, suas trajetórias 
até a morte, em áreas como a lite-
ratura, a política e as artes. Elas se 
destacaram por serem mulheres 
que romperam os padrões do pa-
triarcado e do machismo, em suas 
respectivas épocas, que vai do Bra-
sil colonial até os dias atuais, pois 
estavam além do seu tempo, daí o 
título Revolucionárias para o livro, 
pois romperam preconceitos e pa-
radigmas e foram como verdadei-
ras revolucionárias na forma de 
agir”, comentou Rui Leitão.

O escritor ainda destacou que 
considera essas mulheres revo-

lucionárias por terem lutado 
bravamente pelos ideais 

que acreditavam. 
“Suas armas nem 

sempre foram 
fuzis, baionetas, 
lanças, mas sim 
a caneta e os ins-
trumentos das 
profissões que 
abraçaram. Per-

te n c i a m ao s 
mais diferentes 

aspectos políti-
cos, grupamentos 

sociais ou regiões. 
Mas todas tinham 

algo em comum: a luta 
em defesa dos direitos 

que a sociedade machista, cons-
tituída em bases do patriarcado, 
lhes negava. Entendiam que a li-
berdade feminina era necessária 
para que se pudesse ter uma so-
ciedade emancipada”, explicou o 
autor paraibano.

Nas lutas
No entender de Rui Leitão, as 

mulheres cujos perfis foram traça-
dos em seu novo livro merecem o 
reconhecimento da História, por 
causa do pioneirismo, a comba-
tividade e a rebeldia. “Ativistas, 
subverteram a ordem e as conven-
ções sociais das épocas em que vi-
veram para chamar atenção para 
suas lutas. Revelaram-se verda-
deiras líderes, guerreiras, heroí-
nas do dia a dia, abarcando vá-
rios setores, desde o cultural até 
o político. São mulheres que de-
monstraram extraordinária força 
para agir como transformadoras 
sociais”, afirmou o autor.

No momento em que, mais 
uma vez, as mulheres ganham 
homenagens, o escritor propõe se 
enaltecer a importância da figu-
ra feminina na sociedade. “Faça-
mos dessas comemorações o ense-
jo para promover reflexões sobre a 
necessidade de afirmação da dig-
nidade da mulher e contra todas 
as formas de violência e discrimi-
nação que ela enfrenta até hoje, em 
alguns lugares do mundo. Conti-

nuemos no combate aos excessos 
inaceitáveis das culturas patriar-
cais e do machismo exacerbado, 
que insistem em aprisioná-la em 
espaços limitados na vivência so-
cial”, disse Leitão.

Natural do município de Pa-
tos, localizado no Sertão paraiba-
no, Rui Leitão já publicou livros 
como 1968 – O Grito de Uma Gera-
ção (UEPB, 2013), que resgata fatos 
culturais e políticos ocorridos na-
quele ano, na Paraíba, no Brasil e 
no mundo; A Essência da Sabedoria 
Popular (2014), contendo crônicas 
sobre ditados e provérbios; e Can-
ções que falam por nós (2015), reuni-
do crônicas inspiradas em músi-
cas da MPB, ambos pela Editora 
A União. Ele é membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Parai-
bano, da Academia Cajazeirense 
de Artes e Letras, da qual é sócio-
fundador, e também ocupa a Ca-
deira número 28 da Academia Pa-
raibana de Letras (APL).

Rui Leitão antecipou que já está 
concluindo a sua próxima publi-
cação: trata-se de um livro sobre a 
história do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba, que vai abordar aspec-
tos como a fundação da entidade e 
a trajetória de lutas em defesa da 
categoria, além dos diretores que 
passaram pelo comando da insti-
tuição. A previsão de lançamento 
da obra será no final deste primei-
ro semestre de 2023.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje, na Livraria A União, em João Pessoa, escritor, jornalista e 
acadêmico Rui Leitão lança o livro ‘Revolucionárias’

Obra exalta mulheres 
da vanguarda
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Coletânea publicada 
pela Editora A União 
contém artigos assinados 
por Leitão que ressaltam 
o protagonismo de 40 
mulheres na sociedade, 
ao longo de diferentes 
períodos históricos

Na edição são apresentadas trajetórias de nomes como 
as poetisas Anaíde Beiriz (acima) e Violeta Formiga 
(centro) e a cantora e compositora Marinês (abaixo)
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Cultura

Colunista colaborador

Quando nos sentimos desconfortáveis (e 
não estou nem pensando em falar sobre 
a Covid-19), procuramos ajuda médica. 

E como é salutar encontrarmos respostas 
rápidas para os males que afligem o nosso 
corpo! Mas, recentemente, fiquei espantado ao 
ler uma matéria sobre o assustador número de 
médicos doentes em nosso país. A jornalista 
Sílvia Haidar posta em seu blog informações, 
serviços e entrevistas com especialistas sobre 
saúde mental. E lá ela apresentou um estudo, 
realizado pelo Research Center, núcleo de 
pesquisa do grupo de educação médica Afya, 
mostrando que 69,4% dos médicos no Brasil já 
apresentaram sinais de depressão durante a 
vida. Mais ou menos a metade deles apresenta 
condição depressiva, sendo que 26,8% têm um 
diagnóstico e 23,4% manifestam sintomas, mas 
não fazem acompanhamento.

O estudo é o resultado de uma pesquisa 
intitulada Saúde Mental do Médico 2022, feita 
com quase quatro mil médicos formados em 
diferentes especialidades e de todas as regiões 
do país. Os profissionais responderam a um 
questionário on-line e o resultado assusta, 
pois, os entrevistados apontaram alguns males 
modernos: sinais de depressão em virtude da 
falta de tempo; falta de motivação; medo do 
impacto na rotina de atuação profissional. Esses 
sintomas, obstaculizam que busquem ajuda ou 
tratamento para a depressão.

O levantamento também revelou que 
a ansiedade é ainda mais comum, já que 
79,6% apresentaram sintomas do transtorno. 
Destes, 35,6% possuem um diagnóstico atual 
da patologia e, para 32,4% dos diagnósticos 
fechados, a doença surgiu no último ano.

Outro cenário preocupante é o “burnout”, 
caracterizado pelo esgotamento físico e 
mental intenso. Dos entrevistados, 62% já 
apresentaram sinais e, destes, 36% ainda 
não buscaram ajuda. Além disso, 67% dos 
diagnosticados indicam que a síndrome surgiu 
no último ano, mostrando um possível reflexo 
da pandemia. Excesso de horas trabalhadas, 
organização financeira e falta de realização 
profissional aparecem como os principais 
contribuintes.

O nível de estresse ocupacional dos médicos 
brasileiros, calculado na pesquisa, também 
é alarmante e está acima do de profissionais 
de outros países. Para avaliar o contexto, 
foram utilizadas 10 perguntas de frequência 
de episódios de estresse. A pontuação média 
obtida na amostra foi de 23,4%. Quando 
perguntados sobre os principais motivos do 
estresse atual, foram indicados por mais de 
50% dos entrevistados os seguintes problemas: 
descontentamento com o sistema de saúde; 
condições de trabalho e elevada demanda. Além 
disso, falta apoio do empregador nos episódios 
de adoecimento mental. Aproximadamente 
75% dos médicos entrevistados declararam 
que a instituição em que trabalham não oferece 
suporte em caso de psicoadoecimento ou 
sofrimento emocional.

Acho que essa é uma denúncia séria e que 
merece do Ministério da Saúde, e dos órgãos 
correlatos, a devida atenção. A atividade 
médica é tão sublime que se equipara a um 
sacerdócio e Deus nos livre que os médicos 
troquem de lugar conosco, ou seja: ao invés 
de examinadores passem para a condição de 
examinados.

Fernando 
  Vasconcelos

Médicos
doentes?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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Mrs. Robinson e a primeira noite de uma mulher
Revi esta obra-prima, Boa 

Sorte, Leo Grande (2022), fil-
me dirigido por Sophie Hyde, 
exibido pelo Cineclube O Ho-
mem de Areia, da Fundação 
Casa José Américo (FCJA), em 
João Pessoa, no último dia 2, 
como parte das comemora-
ções do Dia Internacional da 
Mulher (8 de março).

Nancy, nome fictício de Su-
san Robinson (a maravilhosa 
Emma Thompson), ficou viú-
va depois de 31 anos de casa-
da numa relação morna, qua-
se gelada, como aqueles fogões 
antigos vitorianos, numa da-
quelas gavetas para os guar-
dados em conservação pere-
ne (como ela explica), e nunca 
teve outro homem, muito me-
nos sentiu um orgasmo. Foi 
professora de Educação Reli-
giosa, rígida, organizada, ob-
jetiva, e na sua vida só tinha 
espaço para o dever, o traba-
lho, e a rigidez das listas e re-
sultados. O corpo? Um objeto 
não identificado ou sentido. A 
sua geração (ela estava nos 55 
anos, pensei que estaria nos 
70?!) recriminava as saias cur-
tas e as seduções ditas baratas. 
Chamava as alunas de “putas” 
se assim o fizessem.

Nancy resolve fazer mais 
uma lista. Dessa vez sexual. 
Quer ter um orgasmo na vida. 
Conhecer esse êxtase. Para 
isso, contrata um profissio-
nal do sexo, um irlandês ne-
gro dos olhos amarelados, Leo 
Grande (Daryl McCormack), 

para lhe iniciar nessas gran-
des sensações da vida. A sua 
lista de desejos é pequena – 
fazer e receber sexo oral, ex-
perimentar a posição 69 e ou-
tras coisitas. Nancy não sabe 
onde pôr as mãos, o cabelo, a 
vergonha, a timidez, e a inca-
pacidade de sentir e/ou ouvir 
o seu próprio corpo. Nunca o 
fez antes. O seu marido acha-
va tudo isso degradante.

Leo Grande, nome fictício 
para Connor, que tem bossa, 
gingado e sensibilidade, já que 
ganha a vida oferecendo pra-
zer; aos jovens, aos incapaci-
tados, aos velhos. Um simples 
banho ou mãos dadas, já lhe 
rende ofício. Bonito, musculoso, 
tatuado, e com uma fala man-
sa e educada (faz uso de pala-
vras como “empiricamente”, 
“simplista”), o que impressio-
na a professora, e tenta conquis-
tar a confiança de Nancy para 
atingir os seus objetivos. Mas 
Nancy está petrificada. Em es-
tado de paralisia. Uma dan-
ça aqui, um leve carinho aco-
lá, num jogo de erotismo que 
transcende à genitália. No en-
tanto, a preocupação de Nancy 
é de não agradar, mas de julgar 
esse trabalho. Ela precisa es-
tabelecer um contato pessoal, 
pela conversa, pelas perguntas 
pessoais, para quem sabe as-
sim, se entregar. Depois de 31 
anos de sexo marital mecâni-
co, como fazer essa ponte, pas-
seando pela fantasia, pelo idíli-
co, pela nudez toda dela?

O seu corpo? Nancy acha 
feio, cheio de defeitos e velho. 
Mas Leo mostra que – mes-
mo a beleza e músculos tra-
balhados – também tem pro-
blemas com o espelho. Esse 
espelho, armadilha de todas 
as mulheres, que desde sem-
pre negam a sua corporeida-
de. Ah! o poder do sexo, pen-
sa Nancy que, quando jovem 
reprimia toda e qualquer ves-
tígio do lascivo, e agora, agora 
talvez seja tarde. Mas esse po-
der temos até a morte, rebate 
Leo. Estamos vivos!

Temas importantes fazem 
parte do filme como: o dese-
jo feminino na idade mais 
velha; o etarismo; o corpo da 
mulher velha; a maternida-
de (Nancy tem dois filhos, 
o homem, um tédio; a mu-
lher, o seu oposto) e o ter fi-
lhos? Um peso para o resto da 
vida. Como também o tema 
da autoconfiança, do erotis-
mo, das angústias impostas 
pela sociedade em relação 
aos nossos corpos; afetivida-
de em tempos contemporâ-
neos, descobertas de subjeti-
vidades multifacetadas. 

O mais lindo do filme, com 
certeza, é a desconstrução de 
ambos os personagens. O der-
retimento literal e simbólico 
de Nancy, e as cenas da cons-
trução dessa intimidade. Mas 
também e não só, a transfor-
mação de Leo que, expulso 
de casa por uma mãe, igual-
mente rígida e preconcei-

tuosa, tem que viver os seus 
próprios enfrentamentos cor-
póreos ou não, compondo as-
sim uma troca exuberante de 
corpos, sexos, orgasmos, e a 
imagem de cada um diante 
do espelho.

Muito impactante a cena de 
Nancy (e da atriz Emma), nua, 
livre, e destemida diante do es-
pelho ao final do filme. O toque 
ao seu corpo em descoberta tar-
dia e o reconhecimento de que 
aquele era o seu corpo, a sua 
identidade, a sua vida.

Concupiscência – lição 
aprendida. Desejo saciado. E 
com a expressão de liberda-
de e felicidade, Mrs. Robison 
(numa linda homenagem à 
Mrs. Robison da atriz Anne 
Bancroft, do clássico A Primei-
ra Noite de um Homem, em 1967, 
de Mike Nichols), terá novos 
desafios, o de viver a sua se-
xualidade, mesmo que tardia, 
inteiramente. 

Susan Robinson teve, sim, 
a sua primeira noite, com di-
reito a descobrir o seu próprio 
corpo e todos os caminhos do 
seu prazer. Com ou sem Leo 
Grande, cuja maior grande-
za foi quebrar a rigidez des-
sa mulher quase pronta para 
o seu êxtase.

Ah Leo, quem não quer 
uma vista dessas!

E viva às mulheres, de to-
das as idades, e o direito e a 
liberdade de vivenciarem to-
dos os seus prazeres, sexuais 
ou não.

Para Márcio, Lennon e McCartney
Conversar com Márcio Borges é co-

nhecer capítulos importantes da his-
tória da música brasileira por quem 
fez parte dessa história. Letrista de 
algumas das músicas mais conheci-
das (e regravadas) em torno do Clube 
da Esquina e de seus sócios (Milton 
Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, 
Toninho Horta etc.), Márcio é sócio-
fundador desse movimento. Eu até 
brinco, dizendo que a carteira dele é 
a “003”, já que foi na porta da família 
Borges, em Belo Horizonte (MG), que 
o carioca Milton Nascimento foi bater 
em busca de abrigo musical.

No apartamento do Edifício Levy 
que Milton conheceu Lô Borges, o ca-
çula dos irmãos, e, de largada, come-
çaram a compor. Márcio não foi ape-
nas a testemunha dessa gênesis, como 
tratou de escrever letra para aquela 
melodia que estava sendo criada ali, 
semente que germinou e se tornou o 
coletivo Clube da Esquina, que fica-
ria eternizado em dois LPs com esse 
nome, o Clube da Esquina, de 1972, e o 
Clube da Esquina 2, de 1978.

Márcio Borges passou por João Pes-
soa rapidamente no último dia 1º para 
lançar De Tudo Se Faz Canção: 50 Anos 
do Clube da Esquina, dele e da jornalista 
e Chris Fuscaldo, livro bilíngue repleto 
de depoimentos dos “sócios” do famoso 
clube, mais análises das faixas que com-
põem os discos e memórias.

Nessa rápida passagem pela cida-
de, consegui entrevistá-lo para o Tabaja-
ra em Revista, da Tabajara FM, atenden-
do ao chamamento de Adeildo Vieira 
e Cintia Peromnia. Nesse papo rápido 
conosco, quis que o Márcio contasse 
a relação musical do Clube da Esqui-
na com o Nordeste, e ele, sem demora, 
elencou três nomes fundamentais para 
o coletivo: o percussionista Naná Vas-
concelos (1944-2016), o contrabaixista 
Novelli e o fotógrafo Cafi (1950-2019), 
todos pernambucanos.

“O Clube da Esquina tem um DNA 
nordestino na nossa composição genéti-
ca, com certeza. Por exemplo, Naná Vas-
concelos foi um dos caras que inventou 
uma percussão em torno de nossas mú-
sicas. Nos nossos primeiros discos, ele 
era presença ativa, um dos maiores ar-
tistas brasileiros de todos os tempos”. 
Inclusive, Naná toca no extraordinário 

LP Milton (1970), em que Bituca é acom-
panhado pelo Som Imaginário.

Novelli, nascido em Garanhuns e 
radicado há décadas no Rio de Janeiro, 
compôs várias canções com Márcio Bor-
ges, incluindo ‘Razão de paz’, lançada 
por Elba Ramalho em seu seminal Ave 
de Prata (1972). “Novelli tocou em “N” 
discos do Bituca, um excelente contra-
baixista, que defendeu uma estética so-
nora com muito valor. Ensinou muita 
coisa pra gente. Ele era muito técnico e 
gostava de levar os discos que ele desco-
bria para mim e Milton ouvirmos jun-
tos, e ele ficava lá, igual a um professor: 
escuta esse acorde, olha a modulação, 
como ficou bonita… ele ficava pontuan-
do o disco pra gente, como que ensinan-
do a gente a ouvi-lo”, relembra.

“E o Cafi, Carlos Assunção Filho, 
o grande fotógrafo de O Clube da Es-
quina, registrou tudo daquela época”, 
acrescenta Márcio. Aliás, é de Cafi a 
foto dos dois garotos que ilustram a 
capa do clássico álbum de 1972, e que 
depois foi judicializada pelos dois me-
ninos, já adultos.

À noite, quando nos encontramos 
no lançamento do livro, ele lamentou 
ter se esquecido de mencionar a in-
fluência de Luiz Gonzaga nos integran-
tes do Clube da Esquina. “Todos nós ou-
víamos, né?! Ele era o Pelé!”, resumiu em 
um papo informal comigo.

Em meio à conversa, aproveitei para 
matar uma curiosidade beatlemaníaca 

da minha parte: por que ‘Para Lennon 
e McCartney’ tem esse título, se não há 
referência aos Beatles ou aos integran-
tes na letra (que é de dele, de Lô Borges 
e de Fernando Brant, lançada no já ci-
tado LP Milton, de 1970)? 

“Ah, foi coisa do Fernando Brant. 
Ele queria escrever uma música para 
Lennon e McCartney, mas sabia que 
eles nunca iriam ouvir”, respondeu 
Márcio Borges. “Daí aquela coisa do 
(cantarola) ‘Eu sou da América do Sul 
/ Eu sei, vocês não vão saber…’ Vo-
cês, no caso, são eles (Lennon e Mc-
Cartney)”. E vale lembrar que quan-
do a letra foi composta ali, entre o 
final de 1969 e 1970, os Beatles ainda 
existiam (chegariam ao fim em 10 de 
abril de 1970).

Porém, Márcio pondera: “Mas acho 
que eles souberam sim” (risos). O le-
trista conta que, certo dia, comentou 
uma postagem de Sean Lennon, filho 
de John Lennon. “Ele tinha postado 
algo assim, ‘Hoje eu acordei tão Mil-
ton Nascimento’. Daí fui lá, comentei 
e me apresentei, e a partir daí ficamos 
em contato. Um dia ele me disse que no 
apartamento do pai dele, lá no (edifí-
cio) Dakota, tinha ‘aquele LP com dois 
garotos na capa’”, recorda.

Se você parar para pensar que até 
John Lennon tinha Clube da Esqui-
na em sua casa, isso mostra o quão 
importante o disco é, e seu alcance é 
completamente mundial.

Foto: Divulgação

Autores da obra: o músico Márcio Borges (E) e a jornalista Chris Fuscaldo (D)
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A escritora Lygia Bojunga Nunes escreveu uma 
mensagem para a Organização Internacional 
do Livro (IBBY), em 1982, que circulou o mundo. 

Com o título Livro: a troca, a escritora explica a sua 
ligação com o livro e diz textualmente:

Para mim, livro é vida; desde que eu era muito 
pequena os livros me deram casa e comida.

Foi assim; eu brincava de construtora, livro era 
tijolo; em pé fazia parede; deitado, fazia degrau de 
escada; inclinado, encostava um no outro e fazia 
telhado. E quando a casinha ficava pronta eu me 
espremia lá dentro para brincar de morar em livro. 

De tanto brincar com livro, Lygia começou a olhar 
os desenhos que apareciam nas suas páginas, 
depois decifrou as palavras e começou a “penetrar 
surdamente” nesse reino, adquiriu intimidade com as 
palavras, só muito tempo depois se tornou escritora e 
passou a fabricar seus próprios livros.

Clarice Lispector conta sua experiência com os 
livros. Quando criança, ela acreditava que esses 
objetos eram produtos da natureza, como as árvores, 
as pedras, as flores, os frutos. Ao saber que alguém 
os fazia, teria dito: “Também quero”.

Bartolomeu Campos de Queirós relata como 
se deu o seu amor ao livro e à leitura. O avô era 
marceneiro, tirou a sorte grande na loteria e decidiu 
não fazer mais nada. Passou a escrever nas paredes 
de sua casa tudo que via e ouvia na pequena 
cidade onde morava, no interior de Minas Gerais. 
Transformou seu dia a dia em um grande livro que 
cobria cada canto de seu lar. O pequeno Bartolomeu 
não sabia ler, mas de tanto olhar os escritos do avô 
na parede aprendeu a ler, não em livro, mas em 
textos escritos na parede e a paixão pelos livros o 
acompanhou pela vida afora.

O professor e teatrólogo Romualdo Palhano conta 
uma história semelhante à de Bartolomeu. Morava 
no interior da Paraíba e sempre via os caminhões 
passarem na estrada com frases escritas nos para-
choques. Ele ainda não sabia ler, mas começou a 
copiá-las no chão de barro batido no quintal de sua 
casa e “aprendeu a ler sem ser ensinado”. 

Jean-Paul Sartre relata como se deu seu 
manuseio com os livros e a familiaridade com a 
leitura. O avô foi a um editor, comprou um presente 
e deu ao neto – Os Contos, do poeta Maurice 
Bouchor, narrativas extraídas do folclore adaptadas 
para crianças. Ao recebê-lo o menino quis começar 
a cerimônia de apropriação do presente. Pegou os 
dois volumezinhos, abriu-os, apalpou-os, cheirou-
os, mas não conseguia ler o que estava escrito. Que 
decepção! Ao ver a aflição do filho, a mãe pegou 
os livros e disse-lhe: “O que queres que eu leia 
querido? As Fadas?” Sartre perguntou incrédulo: 
“As Fadas estão aí dentro?”.

Ana Maria morava em Campina Grande e 
surpreendeu sua mãe ao ler notícias no jornal 
local. Seu pai comprava diariamente o Diário da 
Borborema, o jornal era lido e depois era descartado 
como costuma acontecer com os jornais. Estava na 
escola, copiando as letrinhas, e a mãe desconhecia 
a habilidade da filha para a leitura. Certo dia, 
aproximou-se dos pais com um jornal nas mãos e 
leu não apenas a manchete, mas a notícia como um 
todo. Foi um “alumbramento”.

Atualmente é possível encontrar no mercado 
livreiro o livro brinquedo. Este tipo de livro permite 
uma relação de proximidade com o leitor. Com 
os avanços tecnológicos, eles se tornam cada vez 
mais atraentes. Os ousados projetos gráficos e os 
artifícios engenhosos dos autores e diagramadores 
apresentam uma grande quantidade de materiais e 
possibilidades. Vejamos algumas: 

Existem livros sonoros, com músicas e pequenos 
instrumentos musicais acoplados, livros com 
ilustrações em 3D, livros em preto e branco que vêm 
acompanhados de óculos que quando colocados 
nos olhos permite ver as ilustrações se tornarem 
coloridas, há livros com fantoches, dedoches, 
livros que se transformam em casas de bonecas, 
miniflorestas e livros que apresentam infinitas 
possibilidades de brincar. Mais recentemente, 
encontramos livros com QR Code com músicas, 
textos lidos por contadores de histórias. Não faltam 
as histórias em quadrinhos que vão das tradicionais 
às adaptações dos clássicos.

Não há desculpas para não se tornar um bom 
leitor, as bibliotecas, as livrarias oferecem livros 
atraentes e capazes de cativar quem busca fonte 
de entretenimento nessa área. Lembro um poema 
de Drummond em que o poeta volta à infância e 
cita Robinson Crusoé, uma história comprida que 
parecia não ter fim, mais tarde ele descobre que 
a sua própria história era mais bonita do que a de 
Robinson Crusoé. 

E você, leitor (a), conte suas aventuras no 
universo do livro e da leitura, todos têm uma 
história para contar.

O livro na vida 
dos escritores

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

ESTREIAS

CREEd 3 (EUA. Dir: Michael B. Jordan. Dra-
ma. 12 anos). Depois de dominar o mundo do 
boxe, Adonis Creed  (Michael B. Jordan) vem 
prosperando tanto na carreira quanto na vida fa-
miliar. Quando um amigo de infância e ex-pro-
dígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), res-
surge depois de cumprir uma longa sentença na 
prisão, ele está ansioso para provar que mere-
ce sua chance no ringue. CENTERTPLEX MAG 1: 
16h15 (dub.) - 18h50 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3: 13h30 (dub.) - 16h15 (leg.) - 19h 
(dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 14h30 (exceto seg. e ter.) - 17h (exceto 
seg. e ter.) - 19h30 (exceto seg. e ter.) - 22h (exceto 
seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h30 
(qua.) - 20h45 (qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 18h30 (exceto qua.) - 20h45 (exceto qua.); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 18h30 - 20h45.

dESApARECIdA (Missing. EUA. Dir: Nicho-
las D. Johnson e Will Merrick. Suspense. 14 anos). 
Quando sua mãe Grace (Nia Long) desaparece 
enquanto estava de férias na Colômbia com seu 
novo namorado, a busca de June (Storm Reid) por 
respostas é prejudicada pela burocracia interna-
cional. Embora os agentes Park (Daniel Henney) e 
Heather (Amy Landecker) assegurem à filha pertur-
bada que estão fazendo tudo ao seu alcance, Gra-
ce continua desaparecida. CINÉPOLIS MANAÍRA 
1: 13h40 (dub.) - 16h (leg.) - 18h45 (dub.) - 21h15 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h15 
(exceto seg.) - 20h45 (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 18h45 - 21h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 18h45 - 21h.

pRÉ-ESTREIA (dIA 8/3)

pânICo 6 (Scream 6. EUA. Dir: Tyler Gillett e 
Matt Bettinelli-Olpin. Terror. 16 anos). Os quatro 
sobreviventes do massacre realizado pelo Ghost-
face, decidem deixar Woodsboro para trás em 
busca de um novo começo em Nova York. Mas 
não demora muito para eles se tornarem alvo 
de um novo serial killer. CENTERTPLEX MAG 4: 
18h30 (dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
6 (3D): 18h (dub.) - 20h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8 (dub.): 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 18h - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 18h45 - 21h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 18h10 - 20h40; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 18h10 - 20h40.

ConTInUAÇÃo

AvATAR - o CAmInho dA ágUA (Ava-
tar: The Way of Water. EUA. Dir: James Came-
ron. Ficção Científica. 12 anos). Após 10 anos 
da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi 
e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) 
vive pacificamente com sua família e sua tri-
bo. No entanto, eles devem explorar as regiões 
de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos 
com outros Na’vi da região, quando uma anti-
ga ameaça ressurge. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 19h30 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 19h30 (exceto qua.).

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: Darren Aro-
nofsky. Drama. 16 anos). Um professor de inglês 
recluso (Brendan Fraser) que vive com obesi-
dade severa tenta se reconectar com sua dis-
tante filha adolescente para uma última chan-

ce de redenção. CENTERTPLEX MAG 2 (leg.): 
16h - 18h30 - 21h; CENTERTPLEX MAG 4 (leg.): 
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 
16h40 - 19h30 - 22h10; CINE SERCLA PARTAGE 
5: 18h05 (dub.): - 20h20 (leg.).

CASAmEnTo Em FAmílIA (Maybe I Do. 
EUA. Dir: Michael Jacobs. Drama e Comédia. 
12 anos). Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke 
Bracey) estão juntos há algum tempo e Michelle 
está começando a querer dar o próximo grande 
passo e se casar. Mas Allen não tem tanta cer-
teza e entra em pânico. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (leg.): 17h30 (exceto qua.).

gATo dE BoTAS 2: o ÚlTImo pEdIdo 
(Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: Tom 
Wheeler. Animação. Livre). O Gato de Botas 
descobre que sua paixão pela aventura cobrou 
seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e 
pelo desrespeito à segurança pessoal, ele quei-
mou oito de suas nove vidas. Com apenas a res-
tante, ele precisa encontrar a mítica Estrela dos 
Desejos, capaz de restaurar suas vidas. CEN-
TERTPLEX MAG 4 (dub.): 15h30 - 17h50; CENTER-
TPLEX MAG 2 (dub.): 13h (sáb. e dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 16h45.

homEm-FoRmIgA E A vESpA: QUAnTU-
mAnIA (Ant-Man and The Wasp: Quantumania. 
EUA. Dir: Peyton Reed. Aventura. Livre). O Ho-
mem-Formiga (Paul Rudd) e a Vespa (Evangeli-
ne Lilly) lutam contra Kang, o Conquistador (Jona-
than Majors), no reino quântico. CENTERTPLEX 
MAG 3 (leg.): 18h - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (leg.): 15h30 - 18h45 (exceto qua.) - 21h (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h - 17h45 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 13h45 
- 16h30 (exceto qua.) - 19h15 (exceto qua.) - 22h 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg., 3D): 
14h30 - 17h15 - 20h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub., 3D): 15h45 (exceto qua.) - 18h30 (exceto 
qua.) - 21h15 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 13h45 - 16h30 - 19h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h45 - 17h30 (exceto 
qua.) - 20h15 (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30.

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. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30 
(exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
17h30 (exceto qua.).

AS mÚmIAS E o AnEl pERdIdo (Moomios. 
Espanha e EUA. Dir: Juan Jesus Garcia Galocha. 
Animação. Livre). Três múmias egípcias que aci-
dentalmente entram no mundo moderno. CEN-
TERTPLEX MAG 3 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.) - 15h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto 
seg.) - 16h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 16h40 (qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 16h40 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 16h40.

13 ExoRCISmoS (13 Exorcisms. Espanha. 
Dir: Jacobo Martínez. Terror. 16 anos). Baseado 
em uma história real que aconteceu na cidade de 
Burgos, em 2014, na qual uma família viveu apa-
vorada ao pensar que sua filha estava possuída 
pelo demônio e como aquela menina sofreu um 
pesadelo real de um grupo de pessoas. ela confia-
va e que deveriam tê-la protegido, mas acabaram 
se tornando seus maiores inimigos. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 19h45 (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 21h50.

CInE BAngÜÊ (Jp) - mARÇo

AndAnÇA (Brasil. Dir: Pedro Bronz. Documen-
tário. Livre). Filme aborda a vida e obra de Beth 
Carvalho. CINE BANGÜÊ: 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 aju-
dá-lo enquanto fica encarceirado até o julgamen-
to. CINE BANGÜÊ: 8/3 -18h30; 14/3 - 18h30; 18/3 - 
17h; 20/3 - 18h30.

CoRSAgE (Áustria, Luxemburgo, Alema-
nha e França. Dir: Marie Kreutzer. Drama. 16 
anos). A Imperatriz Elizabeth da Áustria é ido-
latrada por sua beleza, mas, quando completa 
40 anos, inicia uma cruzada para tentar man-
ter sua imagem pública. CINE BANGÜÊ: 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. Documentário. 14 anos). 
A história das Gasolineiras de Kebradas, tal como 
ecoa pelas paredes da Colméia, a Prisão Feminina 
de Brasília (DF). CINE BANGÜÊ: 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 despedida 
de solteira na Romênia. Lá, ela conhece Nino, 
sendo o início de um verão apaixonado e atem-
poral. CINE BANGÜÊ: 7/3 - 17h30; 21/3 - 17h30; 
28/3 - 17h30; 30/3 - 20h30.

mEdUSA (Brasil. Dir: Anita Rocha da Silveira. 
Terror. 14 anos). Uma gangue de mulheres faz o 
melhor que pode para controlar tudo ao seu redor 
(até mesmo outras mulheres) para resistir à tenta-
ção. CINE BANGÜÊ: 16/3 - 20h30; 19/3 - 16h; 23/3 - 
20h30; 27/3 - 20h30; 30/3 - 18h30.

pERlImpS (Brasil. Dir: Alê Abreu. Animação. 
Livre). A jornada de aventura de Claé e Bruô, agen-
tes secretos de reinos rivais. CINE BANGÜÊ: 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 auxilia mulhe-
res em casos de abuso. No entanto, seus próprios in-
teresses sexuais a levam a um mundo de violência 
e erotismo. CINE BANGÜÊ: 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

Em parceria com a banda Tedros, o 
cantor e compositor PS Carvalho acaba 
de lançar o single ‘Encontros’. Com par-
ticipação vocal de John Nery, a música 
apresenta uma mistura dos ritmos do 
rock e do blues e exalta os encontros en-
tre pessoas que dizem não à discrimina-
ção racial, ideológica ou religiosa.

“Relações verdadeiras são incondi-
cionais, mesmo que apareçam pedras 
e espinhos pelo caminho”, comentou 
PS Carvalho. A parceria entre o artista 
com a Tedros começou no ano passado, 
em uma apresentação musical realiza-
da no Café da Usina da Energisa, na ci-
dade de João Pessoa.

A Tedros é formada por John Nery 
(vocal e violão), Max de Lima (guitar-
ra), Samuel Lopes (baixo) e Júnior Al-
ves (bateria). “PS é um entusiasta da 
música. Recebi o refrão de uma músi-
ca já bem delineada (letra e música) e 
não tive maiores dificuldades de acres-

centar duas estrofes e um ‘lá-rá-rá-rá’”, 
disse o guitarrista Max de Lima.

A canção ‘Encontros’, bem como 
outras músicas de PS Carvalho e da 
banda Tedros, pode ser ouvida nas 

principais plataformas de streaming. 
Para mais informações sobre os artis-
tas, basta acessar os perfis oficiais dos 
paraibanos no Instagram (@pscarva-
lho.oficial e @tedrosoficial).

Parceria entre PS Carvalho e a banda Tedros mistura os ritmos do rock e blues

Paraibanos lançam single 
contra a discriminação

‘Encontros’

Da Redação
Foto: Divulgação

Canção exalta pessoas que dizem não à discriminação racial, ideológica ou religiosa

• 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
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Neste mês, além de Luiz Tananduba, artista Adriano Dias participa da Bienal Internacional de Arte Naïf

Mostra da Bulgária tem obras da PB
Artes visuAis

O artista visual Adriano 
Dias é mais um paraibano 
que foi selecionado para in-
tegrar a 2ª Bienal Internacio-
nal de Arte Naïf, na Bulgária, 
considerada uma das mais 
importantes da Europa, que 
será aberta no dia 22 deste 
mês e vai ocorrer, de forma 
virtual, durante 30 dias. Ele 
vai participar com a obra Vin-
de a mim as criancinhas, pro-
duzida na técnica óleo sobre 
tela. No total, foram escolhi-
dos para concorrerem aos 
prêmios do evento, que tem 
curadoria de Daniela Ossi-
kovska, 219 artistas oriundos 
de 47 países de todos os seis 
continentes. Os integrantes 
da coletiva ainda vão receber 
um link para que, por meio de 
suas redes sociais, disponibi-
lizem a mostra para visuali-
zação pelo público.

No final de fevereiro, foi 
publicado no caderno que ou-
tro paraibano, Luiz Tanandu-
ba, também foi selecionado 
para a Bienal, com a obra A Ár-
vore das Nações, pintada na téc-
nica acrílica sobre tela.

Adriano Dias confessou-
se feliz por poder participar, 
pela primeira vez, do evento 
da Bulgária. “É sempre uma 
surpresa quando se é selecio-
nado, até porque tinham 12 
artistas brasileiros concor-
rendo e foram classificados 
apenas cinco, dos quais dois 
paraibanos – eu e Luiz Tanan-
duba”, frisou ele. “Isso mostra 
a força da arte naïf, paraibana 
e nacional”.

Para o artista, participar 
da Bienal é muito importante, 
porque será uma forma dife-

rente de exposição, pois será 
virtual, com a utilização das 
imagens das obras. “Além de 
se constituir num espaço no 
qual também participarão ar-
tistas do Leste da Europa, Ja-
pão, África, América do Nor-
te e América do Sul, enfim, de 
todos os continentes, e nossas 
obras poderão ser vistas pela 

população de qualquer parte 
do globo terrestre. Essa expo-
sição também é uma maneira 
de mostrar que é preciso rever 
aquele conceito inicial de que 
a arte naïf é ingênua, primiti-
va. Ela pode até ter ainda tais 
características, mas já há obras 
mais elaboradas e contempo-
râneas”, explicou ele.

Produzida durante os úl-
timos meses de janeiro e fe-
vereiro, a obra Vinde a mim 
as criancinhas retrata um Je-
sus Cristo negro cercado por 
vários garotos, debaixo de 
um cajueiro. “Eu me inspirei 
numa passagem bíblica mui-
to conhecida, mas eu trouxe 
a cena para o Nordeste, regio-

nalizando-a. Isso permite a 
quem observar a obra poder 
se identificar com a paisagem, 
até porque, apesar de ter nas-
cido em outra parte do plane-
ta, o Oriente Médio, Jesus veio 
para salvar toda a humanida-
de”, analisou Adriano Dias.

Festas tradicionais
No momento, o pintor in-

formou que pretende pla-
nejar a realização da quinta 
edição do Festival Interna-
cional de Arte Naïf (Fian), 
do qual é o criador, coordena 
com a Prefeitura Municipal 
de Guarabira, e ocorrerá no 
mês de maio. “O tema, neste 
ano, vai homenagear o folhe-
to de cordel O Romance do Pa-
vão Misterioso, que, em 2023, 
está completando o centená-
rio de sua publicação e é de 
autoria do poeta guarabiren-
se José Camelo de Melo Re-
zende”, disse ele.

Adriano Dias ainda ante-
cipou que tem mais um proje-
to para 2023. Trata-se de mos-
tra individual que pretende 
realizar até o mês de dezem-
bro, na cidade de Guarabira, 
onde nasceu. “Já estou prepa-

rando essa exposição, que é 
inspirada em uma obra de au-
toria de Câmara Cascudo so-
bre o folclore brasileiro”, de-
talhou ele. “Esse historiador 
divide as festas tradicionais 
e três ciclos, que são o carna-
valesco, junino e o natalino. 
O boi, que é do ciclo natali-
no, por exemplo, foi incorpo-
rado naturalmente, de for-
ma espontânea, pelos ciclos 
carnavalesco e junino. Casa 
ciclo terá 10 obras e, por en-
quanto, já conclui o carnava-
lesco e pretendo passar para 
o junino. A minha ideia tam-
bém é circular com essa ex-
posição por outras cidades”, 
afirmou Dias.

Com três décadas de car-
reira, o artista já expôs pelo 
Brasil e em outros países, 
como a Espanha, na Mostra 
Internacional de Arte Naïf 
- BCM Art Gallery, em Bar-
celona; em 2013, ano em que 
também participou do Festi-
val Mundial de Arte Naïf de 
Katowice, na Polônia; e, no 
ano seguinte, no Museu In-
ternacional de Arte Naïf de 
Magog, na cidade de Que-
bec, no Canadá.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

As inscrições para o Ocea-
nos – Prêmio de Literatura 
em Língua Portuguesa para 
2023 abriam nesta semana e 
vão até o dia 9 de abril. Po-
dem ser inscritos romance, 
livro de poesia, conto, crôni-
ca e dramaturgia, editados 
em qualquer lugar do mun-
do, desde que escritos origi-
nalmente em língua portu-
guesa e publicados entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro 
de 2022. As inscrições gratui-
tas e o regulamento completo 
estão disponíveis no site ofi-
cial da premiação (itaucultu-
ral.org.br/oceanos). 

Pela primeira vez, este 
ano o prêmio terá inscri-
ções divididas em duas lis-
tas, uma de poesia, outra de 
prosa (romance, conto, crôni-
ca) e dramaturgia, contando 
com júris específicos para a 
avaliação das obras. Em de-
corrência dessa novidade, a 
premiação passa a ter dois 
vencedores, um para cada 
lista. Semifinalistas e finalis-
tas continuam sendo anun-
ciados ao longo do ano, sem-
pre em duas listas. 

“O prêmio Oceanos tem 
organicidade e deixa ainda 
mais translúcida a diversi-
dade dos povos e nações que 
conferem à nossa língua a 
sua força e beleza. Por isso, 

o Oceanos precisa e é voca-
cionado a se adequar e am-
pliar os horizontes de todos 
as formas de escrever lite-
ratura em língua portugue-
sa”, observa Eduardo Saron, 
presidente da Fundação Itaú. 
“Criar uma categoria especí-
fica para poesia e outra para 
prosa/dramaturgia surgiu 
naturalmente, uma vez que 
ela tem linguagem muito 
própria em relação às de-
mais”, completa.

Para o curador brasilei-
ro da premiação, Manuel 
da Costa Pinto, a decisão de 
criar dois grandes campos 

para esta premiação também 
ocorreu naturalmente. “Após 
vários anos durante os quais 
livros de diferentes gêneros 
concorriam entre si, esta de-
cisão decorre de uma percep-
ção, consensual na teoria lite-
rária, de que a criação poética 
aponta para um trabalho for-
mal diferente daquele que 
encontramos nas demais lin-
guagens”, diz. “É claro que 
isso não cancela a avaliação 
do uso de recursos poéticos 
na prosa, da dramaturgia na 
poesia etc., mas contaremos 
com jurados plenamente ca-
pazes de contemplar também 

esse aspecto, tão presente na 
produção contemporânea”, 
conclui.

A mudança na premia-
ção é muito bem-vinda, se-
gundo a crítica literária Elia-
ne Robert Moraes. “A poesia 
e prosa são, de fato, dois con-
tinentes que, feitos da mes-
ma matéria sensível, apre-
sentam topografias próprias. 
Ainda que por vezes se to-
quem (poema em prosa, pro-
sa poética), em geral deman-
dam atenção particular às 
suas especificidades de fun-
do e forma. Com a nova con-
figuração, ganha em relevân-

cia o prêmio, os premiados e, 
sobretudo, a literatura em lín-
gua portuguesa”.

Outra novidade diz res-
peito ao valor da premiação, 
que passa a ser de R$ 300 mil, 
divididos entre os vencedo-
res de poesia e de prosa/dra-
maturgia – R$ 150 mil, para 
cada um. Todo o processo 
da premiação é acompanha-
do de perto pelos curadores 
Manuel da Costa Pinto, do 
Brasil, Isabel Lucas, de Por-
tugal, Nataniel Ngomane, 
de Moçambique, e Matilde 
Santos, de Cabo Verde, com 
coordenação da gestora cul-
tural luso-brasileira de Sel-
ma Caetano.

Neste ano, o anúncio dos 
vencedores, em dezembro, 
volta a ser feito a partir do 
Brasil, onde não era realizado 
desde 2019. Em 2020, a trans-
missão foi virtual, devido à 
crise sanitária. Em 2021, a ce-
rimônia aconteceu em Portu-
gal, seguido de Moçambique, 
no ano passado.

Ampliação: Moçambique
A edição 2022 do Oceanos 

teve 2.452 livros inscritos pu-
blicados em sete países: An-
gola, Brasil, Cabo Verde, Es-
tados Unidos, Guiné-Bissau, 
Moçambique e Portugal. O 
anúncio dos três vencedores 
– a portuguesa Alexandra 
Lucas Coelho, o moçambi-

cano João Paulo Borges Coe-
lho e a brasileira Micheliny 
Verunschk – aconteceu em 
Maputo, capital de Moçam-
bique, país que vive um mo-
mento literário de grande 
dinamismo, com uma nova 
geração de escritores e edito-
res. Não por acaso, Moçam-
bique foi o país do continen-
te africano com mais obras 
inscritas, 31, um recorde na 
história da premiação. 

“Moçambique vive hoje 
uma dinâmica muito curio-
sa, muito interessante da-
quilo que é produção literá-
ria, sobretudo em camadas 
jovens das zonas urbanas. 
Acho que a (maior) presença 
de candidatos já reflete esse 
movimento”, disse o escritor 
moçambicano Mia Couto du-
rante a entrega da premiação 
em 2022.

Prêmio Oceanos 2023 pode selecionar dois vencedores
LiterAturA

Da Redação
Foto: Agência Ophelia/Divulgação

Coordenado por Selma Caetano, premiação passa a destacar vencedores de poesia e de prosa ou dramaturgia

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Prêmio 
Oceanos

Dos 219 artistas 
selecionados 
para a Bienal, 
oriundos de 47 
países, foram 
escolhidos 
apenas cinco 
do Brasil, sendo 
Dias (ao lado) e 
Luiz Tananduba 
os representantes 
da Paraíba

Foto: Acervo Pessoal

Jesus Cristo negro na obra ‘Vinde a mim as criancinhas’, produzida na técnica óleo sobre tela

Imagem: Reprodução
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Mais de 80 veículos vão beneficiar estudantes de todas as regiões do estado com investimento de R$ 32 milhões

Governo entrega ônibus escolares
para municípios

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

Mais de 80 ônibus escola-
res foram entregues ontem 
pelo governador João Azevê-
do (PSB), para estudantes de 
todas as regiões do estado. A 
solenidade aconteceu no Cen-
tro de Convenções, em João 
Pessoa, com a presença dos 
prefeitos dos municípios con-
templados. No início do ano, 
21 veículos já haviam sido 
destinados às prefeituras do 
estado. 

A ação representa investi-
mentos de aproximadamen-
te R$ 32 milhões de recur-
sos próprios do estado, com o 
principal objetivo de garantir 
segurança, conforto e acessi-
bilidade no trajeto do aluna-
do paraibano, em especial da 
zona rural. No primeiro man-
dato, o gestor fez a entrega de 
380 ônibus escolares, totali-
zando, até o momento, a aqui-
sição de mais de 480 veículos. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
que, desde 2019, a gestão já 
investiu mais de R$ 150 mi-
lhões no transporte público 
escolar. Segundo João Aze-
vêdo, a visão municipalista 
é uma característica do seu 
governo.  “Nós estamos ofe-
recendo segurança, tranqui-
lidade, garantindo a frequên-
cia dos estudantes na escola, 
o que tem um reflexo dire-
to em um melhor aprendiza-
do e no cuidado das pessoas. 
Temos uma visão municipa-
lista e de fortalecimento das 
políticas públicas porque sa-
bemos das limitações finan-
ceiras dos municípios e va-
mos continuar trabalhando 
pela melhoria da qualidade 
de vida da nossa população”, 
frisou. Durante o programa 
Conversa com o Governador, 

veiculado ontem, em nível re-
gional através da Rádio Taba-
jara, João ressaltou que garan-
tir uma estrutura digna para 
que os estudantes tenham 
acesso à educação é tão im-
portante quanto a qualidade 
do conteúdo que é ministra-
do em sala de aula. 

“Eu sempre digo, repeti-
das vezes, que eu entendo 
a educação como um siste-
ma que precisa ser entendido 
em todas as suas partes. Da 
mesma forma que a pedago-
gia é importante para o bom 
aprendizado, a gente tem que 
entender que o transporte pú-
blico escolar de qualidade é 
uma parte importante e inte-
grante. Fazer com que o alu-
no saia da sua casa, chegue à 
escola com a regularidade ne-
cessária, havendo uma boa 
frequência, consequentemen-
te, o aprendizado é melhor”, 
comentou. 

O socialista ressaltou, ain-
da, que os investimentos no 
interior da Paraíba se esten-
dem para todos os municí-

“Nós estamos 
oferecendo 
segurança, 
tranquilidade, 
garantindo 
a frequência 
dos 
estudantes 
na escola

João Azevêdo

pios que necesssitam, inde-
pendente de partido político. 
“Todos os prefeitos que enca-
minharam ofícios solicitando 
apoio foram garantidas a en-
trega. Durante a solenidade ti-
nham vários prefeitos de ou-
tros partidos, porque a gente 
não faz política visando voto 
ou se preocupando com a po-
sição política de quem quer 
que seja. Tem alunos preci-
sando de transporte seguro 

nos 223 municípios”. 
Enquanto isso, o secretário 

de Estado da Educação, Ro-
berto Souza, reafirmou, du-
rante o evento, a importância 
do transporte público para o 
melhor desempenho escolar 
das crianças e adolescentes, 
principalmente para dimi-
nuir a evasão escolar.   “Essa 
iniciativa vai resolver um pro-
blema relacionado à frequên-
cia escolar, garantindo o di-

reito ao ensino, melhorando o 
resultado de aprendizado das 
nossas crianças para colocar a 
Paraíba no lugar de destaque 
nos indicadores educacionais. 
Vamos seguir avançando com 
ações pedagógicas mais efica-
zes e voltadas para o fortaleci-
mento da aprendizagem”, co-
mentou. 

Ainda durante a solenida-
de, o presidente da Federa-
ção das Associações de Mu-

nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, agradeceu 
ao governador João Azevêdo 
pela continuidade das ações 
municipalistas. “Esse é um 
momento de felicidade e de 
muita importância para a 
educação porque estamos le-
vando um transporte de qua-
lidade aos municípios, cons-
truindo um futuro melhor 
para as nossas crianças e jo-
vens”, pontuou. 

A solenidade 
aconteceu no 
Centro de Convenções, 
em João Pessoa, com 
a presença dos 
prefeitos dos 
municípios 
contemplados. No 
início do ano, 21 
veículos já haviam 
sido destinados às 
prefeituras do Estado 

Fotos: José Marques

O governador João Azevê-
do anunciou, ontem, no progra-
ma semanal Conversa com o Go-
vernador, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabajara, 
o ‘Opera Paraíba Mulher’, uma 
campanha em alusão ao mês da 
Mulher, cujo objetivo é aumen-
tar o quantitativo de cirurgias gi-
necológicas em março, com des-
taque para a oferta de cirurgias 
de endometriose por videolapa-
roscopia. A meta é fazer cerca de 
500 procedimentos no Hospital 
de Clínicas de Campina Grande 
e, de forma itinerante, em outros 
municípios do estado.

João Azevêdo afirmou que 
a inclusão da cirurgia de endo-
metriose por videolaparoscopia 
é um marco na gestão estadual, 
uma vez que o procedimento 
ainda não estava disponível no 
SUS da Paraíba. “Nós temos 
muitas mulheres que precisam 
dessa cirurgia e queremos am-
pliar ainda mais a atuação do 
Opera Paraíba, com uma cam-
panha forte voltada para as mu-
lheres neste mês de março”, co-
mentou. Além da realização de 
cirurgias por videolaparosco-
pia, será aberto um ambulatório 

multidisciplinar de endometrio-
se, com atendimento na parte de 
ginecologia e nutrição no Hospi-
tal de Clínicas. Serão realizados 
também procedimentos cirúrgi-
cos de histerectomia, laqueadu-
ra e de ovário. O acesso às cirur-
gias será por meio do Regnutes, 
aplicativo já usado no Opera Pa-
raíba.

Ao todo, 61% dos pacientes 
do Opera Paraíba são do sexo 
feminino e a estimativa é de que 
mais de 1.800 mulheres realiza-
rão procedimentos cirúrgicos 
pelo programa em 2023.

João Azevêdo anuncia 
Opera Paraíba Mulher

cirurgia de endometriose

n 

A meta é fazer 
cerca de 500 
procedimentos 
no Hospital 
de Clínicas de 
Campina Grande 
e, de forma 
itinerante, em 
outros municípios 
do estado

Durante o programa de 
rádio Conversa com o Gover-
nador, João Azevêdo comen-
tou os últimos investimentos 
e ações realizadas no estado. 
Entre eles, a implantação e pa-
vimentação da PB-151, no mu-
nicípio de Picuí, no Curimataú 
paraibano, na última quinta-
feira.  Além disso, o municí-
pio recebeu obras de travessia 
urbana, com 1,95 Km de exten-
são, os serviços abrangeram 
as Ruas Pedro Gondim, Cíce-
ro Barbosa, Benedito Major e 
Felinto Florentino, totalizan-
do investimentos na ordem de 
R$ 1,8 milhão. 

“Tivemos limitações na 
realização de entrega de obras 
e inaugurações por conta do 
período eleitoral, obviamente 
que o estado não parou hora 
nenhuma. Então agora fomos 
rodar em 10 municípios entre-
gando essas obras, conferindo 
a execução de outras”, comen-
tou João Azevêdo. Ele com-
pletou ressaltando que redu-
zir distâncias faz com que o 
cidadão tenha mais conforto. 

Interiorização
Outro ponto destacado 

pelo governador foi a interio-
rização do desenvolvimento 
da Paraíba. No município de 

Soledade, por exemplo, está 
ocorrendo a instalação de in-
dústrias, que devem gerar 
mais emprego e renda para 
toda a região em torno da ci-
dade. “Queremos que cada 
região tenha condições de ter 
seu desenvolvimento em to-
das as áreas. A questão da ins-
talação de indústrias está na 
pauta e Soledade tem uma ri-
queza a ser explorada e temos 
a condição de avançar”. 

Além dos investimentos 
em logística, capacidade de 
fornecimento de energia e te-
lecomunicações, o Governo 
do Estado mantém uma polí-
tica de incentivos para atrair 
novas empresas e valorizar 
as que já investem na Paraíba. 
Dentro dessas ações, a Com-
panhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep) está reali-
zando estudos de viabilidade 
para incentivar a industriali-
zação no interior do estado.  

Educação
Para falar sobre os últimos 

avanços na educação do esta-
do, alunos da Rede Estadual 
de Ensino participaram do 
programa contando suas ex-
periências. Eles foram bene-
ficiados com uma melhor in-
fraestrutura nas escolas, com 

recentes melhorias no muni-
cípio de Pedra Lavrada. “Criar 
um ambiente em que o pro-
cesso de aprendizado seja me-
lhor, faz com que a gente te-
nha que investir na merenda, 
na construção de ginásios, na 
estrutura das salas”, comen-
tou João Azevêdo. 

No que diz respeito ao De-
safio Nota Mil, programa do 
Governo do Estado de incen-
tivo aos estudantes que vão 
realizar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a con-
quistarem melhores notas na 
redação. Apenas no último re-
sultado do exame, mais de 400 
alunos tiveram notas acima 
de 900 nas redações do Enem. 

Ações para as mulheres
O governador João Azevê-

do anunciou, ontem, mais de 
50 atividades que serão reali-
zadas por meio da Secretaria 
de Estado da Mulher e Diver-
sidade Humana - (SEMDH) 
em toda a Paraíba. Estão in-
cluídas rodas de diálogo com 
a população, conferências 
com municípios, palestras so-
bre violência contra mulher 
com a presença de profissio-
nais das forças de segurança, 
palestras sobre empreendedo-
rismo, entre outros. 

O chefe do Executivo, 
anunciou uma agenda para 
amanhã (8), Dia da Mulher, 
com o lançamento de novas 
ações e investimentos, como 
a ampliação do Programa Pa-
trulha Maria da Penha; a as-
sinatura de decreto criando 
Grupo de Trabalho de Polí-
ticas Públicas para Mulheres 
Rurais; a assinatura de con-
tratos por meio do Empreen-
der Paraíba que beneficiará 
mulheres indígenas do esta-
do, além do lançamento do 
Edital Prefeitura Parceira das 
Mulheres 2023.

Investimentos e ações em todo o estado

Apoio
O Governo do 

Estado mantém 
uma política de 
incentivos para 

atrair novas 
empresas e 

valorizar as que já 
investem na Paraíba
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A Sra. LUCI PIRES DE MELLO, brasileira, 
portadora do CPF: 570.622.269-04 E DO RG: 
4226203-0 SESP-PR, com endereço Rua das 
Castanheiras, SN - Tabatinga, torna público 
que requereu da SUDEMA – Secretaria de 
Meio Ambiente de Conde -PB a LICENÇA 
PRÉVIA DE INSTALAÇÃO, para 05 (cinco) 
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58322-000. (conforme resolução CONAMA 
nº006 de 24/01/1986)

EDITAL Nº 001/2023
O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PAULISTA (PB) - SINSEP, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da referida entidade, CONVOCA todos 
os servidores municipais ocupantes dos cargos de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar 
de Enfermagem, para participar de Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 08/03/2023, as 
8h00min, no auditório da Câmara Municipal de Paulista, tendo como pauta: 1 – Discussão acerca 
dos encaminhamentos referente à implantação do piso da enfermagem em âmbito local; 2 – Votação 
de indicativo de greve da categoria.

Paulista (PB), 03 de março de 2023.
JOSÉ ROMILDO FERREIRA

Presidente do SINSEP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL

A Comissão Eleitoral, eleita e empossada pela Assembleia Geral Extraordinária, do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado da Paraíba, SINTRAFI-PB, 
realizada em 02.03.2023, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.94, de 
27.12.2022, e de acordo com o que dispõe os arts. 92 e 93 e seus parágrafos, do mesmo 
diploma legal, faz saber que:

1- A partir da data da publicação do presente edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, estão abertas 
as inscrições de chapas, para concorrerem às eleições do Sistema Diretivo deste Sindicato, para 
o mandato que vai de 11 de julho de 2023 a 11 de julho 2027.

2- Para receber os pedidos de registros de chapas, prestar informações concernentes ao 
processo eleitoral, receber documentação e fornecer o correspondente recibo, a Comissão 
Eleitoral manterá uma Secretaria, com pessoas habilitadas, que funcionará das 08hs às 11hs 
e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, na sede do Sindicato, situada na Av. Ministro José 
Américo de Almeida, 3100, Tambauzinho, nesta Capital, durante todo o processo eleitoral, até a 
posse do novo Sistema Diretivo.

3- As eleições ocorrerão, em primeiro escrutínio, nos dias 09 e 10 de maio 2023, no horário 
compreendido entre 09h e 18h através de 17 (dezessete) urnas, assim distribuídas: 01 (uma) fixa 
na sede do Sindicato, e outras 16 (dezesseis) urnas itinerantes, que percorrerão as agências e 
demais locais de trabalho dos bancários, situados na base territorial do Sindicato.

4- Não sendo, no primeiro escrutínio, atingido o quorum previsto no Estatuto Social, será realizado 
um segundo escrutínio nos dias 16 e 17 de maio de 2023, se, novamente não for atingido o quorum 
de validade da eleição, será realizado o terceiro e último escrutínio nos dias 23 e 24 de maio de 
2023, nos mesmos horários e locais e com o mesmo número de urnas previstos no item 3 acima, 
tudo em conformidade com o art.122 e seus parágrafos, do Estatuto Social.

5- Cópias deste edital de convocação serão afixados na sede do Sindicato e nos principais locais 
de trabalho da base territorial do Sindicato, além de sua publicação no órgão oficial de divulgação 
do Sindicato, informativo TROCANDO EM MIÚDOS.

João Pessoa- PB, 07 de março de 2023
A COMISSÃO ELEITORAL

JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
VALDINETE DANTAS TOSCANO DE BRITO

ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO
TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO ESTADO 
DA PARAÍBA

Aviso resumido do edital de eleição
A comissão eleitoral eleita e empossada faz saber que a partir da data da publicação do referido 

aviso, pelo prazo de 15 (quinze dias), estão abertas as inscrições de chapas, para concorrerem às 
eleições do sistema diretivo deste sindicato, para o mandato que vai de 11 de julho de 2023 a 11 de 
julho de 2027. Para receber os pedidos de registros de chapas, prestar informações concernentes 
ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer o correspondente recibo, a Comissão 
Eleitoral manterá uma Secretaria, com pessoas habilitadas, que funcionará das 08h às 11h e das 
13h às 16h, de segunda a sexta-feira, na sede do Sindicato, situada na Av. Ministro José Américo 
de Almeida, 3100, Tambauzinho, nesta Capital, durante todo o processo eleitoral, até a posse do 
novo Sistema Diretivo.

 As eleições ocorrerão, em primeiro escrutínio, nos dias 09 e 10 de maio 2023, no horário com-
preendido entre 09h e 18h, através de 17 (dezessete) urnas, assim distribuídas: 01 (uma) fixa na 
sede do Sindicato, e outras 16 (dezesseis) urnas itinerantes, que percorrerão as agências e demais 
locais de trabalho dos bancários, situados na base territorial do Sindicato.

Cópias deste edital de convocação serão afixados na sede do Sindicato e nos principais locais 
de trabalho da base territorial do Sindicato, além de sua publicação no órgão oficial de divulgação 
do Sindicato, informativo TROCANDO EM MIÚDOS.

João Pessoa - PB, ¬¬¬07 de março de 2023
A COMISSÃO ELEITORAL

JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
VALDINETE DANTAS TOSCANO DE BRITO

ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO
TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA

EDITAL DE 1ª., 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA Pedro Calisto de San-
tana Presidente da Cooperativa de Produtores e da Agricultura Familiar da Paraíba, inscrita na CNPJ 
08.028.642/0001-00 no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 126 ( cento e vinte e seis) associados, em 
condições de votar para participar da assembleia geral ordinária  a ter lugar no dia 18 de março de  2023, 
a realizar-se na sua filial, situada a Rua Nossa Senhora da Assunção, SN, sala 21, centro Alhandra, 
Estado da Paraíba, às 8:00 para primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associa-
dos; às 9:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 
10:00 horas em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar 
sobre a seguinte assunto: 1 - Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo, Balanço, 
Demonstração das Contas de Resultado as Sobras e Perdas do exercício, Parecer do Conselho Fiscal 
e Previsão Orçamentaria para o exercício de 2023;  2 - Eleição para os cargos vagos do Conselho de 
Administração; 3 Eleição para o Conselho Fiscal, podendo renovar 1/3 (um terço) de seus membros,  3 - 
Outros Assuntos de Interesse  Pitimbu – PB, 06 de março de 2023. Pedro Calisto de Santana -  Presidente

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230020000000001 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-

ria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
JOSE JACINTO DO NASCIMENTO NETO 096.240.214-14 B200059301

JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS 020.603.254-47 B300053601
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO 105.997.744-36 B300053701

MARINESIO DA SILVA 025.635.994-66 B300054201
ROBSON DE LIMA RAMOS 373.548.168-09 B300077101

ESPOLIO DE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA 052.117.404-08 A900043301
ESPOLIO DE FATIMA MARIA SOARES DE PAIVA 292.879.444-15 A900043301

ESPOLIO DE JOSINALDO DA SILVA SANTOS 910.623.304-04 A900043301

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Alagoa Grande - PB

CNPJ: 07.237.373/0002-00
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

Victor Castro Doria de Almeida
Gerente de Agência 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO DA UNIÃO, CUJA 

ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A CARGO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., COMUNICANDO 
A PERTINÊNCIA DO CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do Ministério 
da Fazenda N° 202, de 2 l de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA 
O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, com recursos do Orçamento 
Geral da União, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital: resultará no encaminhamento 
do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível 
de inscrição em Dívida Ativa da União; tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de 
Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei N° l 0.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado com recursos 
Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a respeito das ́ dívidas, 
o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável pela condução da operação.

Nome CPF Participação № Operação
Espólio de Paulo Manoel da Silva 032.902.274-13 Mutuário Principal A900058801
Espólio de Paulo Manoel da Silva 032.902.274-13 Mutuário Principal A000077801
Espólio de Severino Roque Aureliano 032.302.184-00 Mutuário Principal A000041001
Espólio de Sérgio Antônio da Silva 840.091.284-53 Coobrigado A300303901
Espólio de Manoel Paulino de Andrade 203.754.334-49 Mutuário Principal A900001801

 VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA
Gerente de Agência

Evento teve a participação de deputados, vereadores, pesquisadores da UFPB e do secretário do Meio Ambiente da capital

ALPB debate alargamento da praia
em joão pessoa

Juliana Teixeira 

julianateixeira@gmail.com

Problemas como o desgas-
te da barreira do Cabo Branco 
e a proposta de alargamento de 
praias de João Pessoa foram de-
batidos ontem, na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
com a participação de deputa-
dos, vereadores, professores e 
pesquisadores da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
além de representantes da Pre-
feitura de João Pessoa e da so-
ciedade civil. O debate trouxe 
diversas perspectivas sobre a 
orla de João Pessoa. Ficou acer-
tada a formação de um fórum 
para discutir a costa pessoense.

O professor Saulo Vital, do 
Departamento de Geociência da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), defendeu que estudos 
mais aprofundados sejam apre-
sentados, antes de qualquer tipo 
de intervenção. Para o pesquisa-
dor da UFPB, é necessário que a 
atenção seja voltada à barreira 
do Cabo Branco, que segundo 
ele, necessita de um trabalho de 
reflorestamento na sua parte su-
perior.   A deputada Cida Ramos 
pontuou que esta é uma oportu-
nidade de iniciar a discussão so-
bre os impactos ambientais à orla 
de João Pessoa. “Esta é uma dis-
cussão política e social, a orla não 
terá modificação sem que a gen-
te garanta proteção e sem que a 
gente garanta que não vai haver 
abertura para especulação imo-
biliária”, disse.

O secretário de Meio Am-
biente de João Pessoa, Welison 
Silveira, que participou da au-
diência, explicou que os deba-
tes sobre obras de contensão da 

queda da barreira e sobre a en-
gorda das praias já vêm sendo 
feitos. Welisson afirmou que 
não se furtou ao debate e con-
cordou que um plano de tra-
balho deve ser apresentado em 
conjunto com pesquisadores, 
para discutir ações programa-
das, de forma técnica para de-
bater impactos da erosão cos-
teira no Litoral.  

O deputado Chíó (Rede), 
que vem participando das dis-
cussões demonstrou preocupa-
ção com a possibilidade da obra. 

“Nos causa preocupação e 
estranheza o fato do Plano de 
Governo da atual gestão não 
apresentar nenhuma linha so-
bre engorda de praias, ou proje-
to de alargamento”, disse.

Participaram ainda da au-
diência os deputados estaduais 
George Moraes, Wilson Filho, 
Hervázio Bezerra e Luciano 
Cartaxo. E pela Câmara Muni-
cipal participaram os vereado-
res  Odon Bezerra, Carlão e Bru-
no Farias. Ao fim da audiência, 
ficaram acertados três pontos: a 
criação de um fórum de discus-
são com a Prefeitura. A realiza-
ção com os vereadores de João 
Pessoa de quatro audiências pú-
blicas em diversos pontos da ci-
dade. Solicitar, por meio dos 
mandatos dos deputados Cida 
e Chió, a suspensão do tráfego 
de veículos na ladeira do Cabo 
Branco, liberada pela prefeitura 
da capital no mês de janeiro des-
te ano e a última atividade do 
grupo seria uma audiência com 
a ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva, finalizando com 
a realização de um seminário 
para apresentar os estudos e a 
opinião da população.

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

O governador João Aze-
vêdo (PSB) comentou ontem a 
chegada oficial do Republica-
nos no apoio ao projeto políti-
co de reeleição do prefeito Cíce-
ro Lucena (Progressistas). Ele 
disse que a legenda chega uni-
da e fortalecerá a base do chefe 
do Executivo municipal da ca-
pital paraibana. A reunião da 
cúpula do Republicanos acon-
teceu domingo passado, dia 5.

“O Republicanos vem uni-
do e vai fortalecer, sem dúvi-
da, o projeto de reeleição do 
prefeito Cícero Lucena. O par-
tido, que fez parte do arco de 
aliança do PSB desde as elei-
ções de 2020, foi um dos mais 
vitoriosos nas eleições passa-
das, com oito deputados es-
taduais e três federais. Não 
tenho dúvida que ira agre-
gar nesta caminhada para as 
eleições de 2024. Nós vamos 
conseguir dar mais amplitu-
de a esse projeto, tenho certe-
za disso.”, disse o governador 
ao ser questionado por jorna-
listas, após a entrega de ôni-
bus escolares. Com o anun-
cio de forma antecipada feito 
pelos Republicanos apoiando 
a reeleição do prefeito Cícero 
Lucena, o gestor, por tabela, 
ganha mais um parlamentar 
para a sua base de sustentação 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa. O vereador Marmuthe 

João Azevêdo ressalta apoio do Republicanos 
reeleição de cícero lucena

Cavalcanti, que fazia oposição 
na Casa Napoleão Laureano, é 
o mais novo integrante da ban-
cada situacionista.

 “Nossa prioridade segue 

sendo a de fazer uma João Pes-
soa cada vez melhor, cuidan-
do das pessoas e é gratifican-
te ver o apoio do Republicanos 
para que possamos seguir nes-

ta caminhada”, disse o prefei-
to, após a reunião. Além de ga-
nhar o reforço do partido e de 
um vereador na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa.

O anúncio de forma anteci-
pada do Republicanos ao pro-
cesso de reeleição do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena, não 
foi de forma unânime. O presi-
dente da Assembleia Legislati-
va da Paraíba, deputado Adria-
no Galdino, não concordou com 
a antecipação do anúncio.  

O deputado Adriano Gal-
dino demonstrou desconten-
tamento com o anúncio “mui-
to antecipado” do apoio do seu 
partido, o Republicanos,  ao 
projeto de reeleição do prefei-
to da capital. Segundo o par-
lamentar, o apoio foi dado sem 
ouvir as principais lideranças 
do partido e àqueles que detêm 

mandato. “Dos oito deputa-
dos estaduais, só dois estavam 
presentes. O deputado fede-
ral Murilo Galdino também 
não estava presente. Eu pode-
rei na reunião que todos deve-
riam ser ouvidos e saí da reu-
nião. Não discordei do apoio 
porque Cícero é o candidato 
do governador, mas a forma 
como o Republicanos decidiu. 
Acho que deveria ouvir, princi-
palmente, os que tem mandato. 
Foi uma antecipação desneces-
sária. Murilo foi convidado de 
última hora. Eu me senti cons-
trangido naquela reunião e de-
cidi sair. Meu apoio a Cícero 
continua, não pela decisão do 

Republicanos, mas porque ele 
é o candidato do governador”, 
completou. 

Estiveram presentes na reu-
nião que deflagrou o apoio a ree-
leição do prefeito Cícero Lucena 
os deputados federais Mercinho 
Lucena (Progressistas), Hugo 
Motta (Republicanos) e Wilson 
Santiago (Republicanos), além 
dos deputados estaduais Wil-
son Filho (Republicanos), Adria-
no Galdino (Republicanos) e o 
vereador Marmuthe Cavalcan-
te (Republicanos).  O detalhe 
é que o presidente da Assem-
bleia Legislativa não participou 
da foto oficial após a confirma-
ção do apoio. 

Galdino discorda de antecipação 

Encontro de políticos definiu o apoio do Republicanos para a reeleição de Cícero na capital
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Minstério da Justiça pede investigação sobre presentes do governo da Arábia Saudita a Michelle Bolsonaro

PF vai apurar caso de doação de joias 
suspeita de crime

 Alex Rodrigues 

Agência Brasil

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Flávio 
Dino, enviou ontem ofício 
à Polícia Federal (PF) para 
que apure as suspeitas de 
que integrantes do gover-
no do então presidente Jair 
Bolsonaro tentaram entrar 
ilegalmente no país, em 
2021, com um conjunto de 
joias que o governo da Ará-
bia Saudita supostamen-
te deu de presente à então 
primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro.

No ofício ao diretor-ge-
ral da PF, o delegado An-
drei Augusto Passos Ro-
drigues, o ministro afirma 
que, “da forma como se 
apresentam”, os fatos di-
vulgados pela imprensa 
“podem configurar cri-
mes contra a administra-
ção pública”.

De acordo com o jor-
nal O Estado de S. Paulo, 
fiscais da Receita Federal 
apreenderam, em outubro 
de 2021, no Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, 
em São Paulo, um colar, 
um anel, um relógio e um 
par de brincos de diaman-
tes. Avaliadas em cerca de 
3 milhões de euros (apro-
ximadamente R$ 16,5 mi-
lhões), as joias foram en-
contradas na mochila do 
militar Marcos André dos 
Santos Soeiro, que era as-
sessor do então ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque.

Soeiro e Albuquerque 
retornavam de uma via-
gem oficial ao Oriente Mé-
dio. Ainda segundo o jor-
nal, o então ministro teria 
pedido aos servidores da 

Receita que liberassem as 
joias, mas os fiscais não 
atenderam ao pedido, ale-
gando que o ingresso no 
país com presentes oficiais 
de governantes estrangei-
ros ao governo brasileiro 
obedece a trâmite legal es-
pecífico.

Pela legislação, itens 
com valor superior a US$ 1 
mil estão sujeitos a tributa-
ção quando ingressam em 
território nacional. Nesse 
caso, além do pagamento 
de 50% em impostos pelo 
valor dos bens, seria cobra-
da multa de 25% pela ten-
tativa de entrada ilegal no 
país, ou seja, sem declara-
ção às autoridades alfan-
degárias.

Retidas pelo não paga-
mento dos tributos devi-
dos, as joias permanecem 
em posse da Receita. Toda 
a abordagem no aeroporto 
foi devidamente filmada 
por câmaras de segurança 
existentes no local.

O ministro Flávio Dino 
já tinha anunciado, na sex-
ta-feira (3), que pediria à PF 
para investigar o assunto. 
Em sua conta pessoal no 
Twitter, Dino afirmou que 
os fatos “podem configurar 
os crimes de descaminho, 
peculato e lavagem de di-
nheiro, entre outros possí-
veis delitos”.

No ofício encaminha-
do hoje ao diretor-geral da 
PF, Dino enfatiza que, se-
gundo reportagens publi-
cadas nos últimos dias, a 
apreensão das joias que 
“seriam entregues ao en-
tão presidente da Repúbli-
ca” suscitaram, “nos meses 
subsequentes [à retenção], 
diversas providências [por 
parte da gestão federal] vi-
sando à liberação das joias 

mantidas sob a guarda da 
Receita Federal”.

O jornal O Estado de S. 
Paulo informou que, nos 
últimos meses de seu go-
verno, Jair Bolsonaro teria 
tentado, ao menos quatro 
vezes, por meio de ofícios, 
receber as joias apreendi-
das, sem sucesso. Um des-
ses ofícios foi enviado em 
28 de dezembro 2022, às 
vésperas do fim do man-
dato presidencial, mas o 
pedido foi novamente ne-
gado pela Receita Federal.

No sábado (4), a Recei-
ta Federal divulgou nota 
à imprensa em que afirma 
que, desde que as joias fo-
ram apreendidas, não hou-
ve nenhuma tentativa de 
regularizá-las, nem tam-
pouco um pedido funda-
mentado para incorporar 
as joias ao patrimônio pú-
blico, mesmo após orienta-
ções do órgão.

Sob pressão de integran-
tes do União Brasil, partido 
de Juscelino Filho, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) decidiu dar sobrevida ao 
político maranhense no Mi-
nistério das Comunicações. 
Juscelino Filho foi mantido 
no cargo, apesar da série de 
acusações de uso indevido de 
recursos públicos. O minis-
tro segue sendo um incômo-

do para o governo. A Comis-
são de Ética Pública informou 
nesta segunda-feira, 6, que vai 
analisar a situação do minis-
tro e pode abrir um proces-
so. O colegiado pode indicar 
ao presidente da demissão de 
Juscelino.

A manutenção do minis-
tro no cargo quebra uma pro-
messa de Lula de não manter 
no governo integrantes do pri-
meiro escalão envolvidos em 
irregularidades. Como mos-
trou o Estadão, ele recebeu 

diárias e usou um jato da FAB 
para ir assistir leilões de cava-
lo em São Paulo no final em 
janeiro deste ano. Como de-
putado, destinou verbas do 
orçamento para asfaltar uma 
estrada que passa em fazen-
das de sua família no interior 
do Maranhão e sonegou infor-
mações sobre seu patrimônio 
à Justiça Eleitoral.

O ministro foi recebido por 
Lula no Palácio do Planalto 
ontem, após uma viagem de 
dez dias para um congresso 

mundial de telecomunicações 
na Espanha. Foi a primeira 
vez que o presidente recebeu 
na sede do governo o minis-
tro, da cota do União Brasil. 
Os ministros da Casa Civil, 
Rui Costa, e das Relações Ins-
tituicionais, Alexandre Padi-
lha, também participaram da 
conversa.

O presidente Lula orientou 
Juscelino a se expor publica-
mente e explicar as denúncias 
de irregularidades reveladas 
pelo Estadão.

Lula decide manter Juscelino Filho no cargo
pressionado pelo união brasil 

Após a divulgação das 
denúncias, a ex-primeira-da-
ma Michelle Bolsonaro fez 
uma postagem em sua conta 
no Instagram para comentar 
o assunto. Ela chegou a iro-
nizar o caso. “Eu tenho tudo 
isso e não estava sabendo? 
Meu Deus!”, escreveu.

Já o ex-presidente Jair Bol-
sonaro negou qualquer ile-
galidade. À CNN, Bolsona-
ro afirmou que as joias iriam 
para acervo da Presidência 
da República. “Estou sendo 
acusado de um presente que 
eu não pedi, nem recebi. Vo-

cês vão longe mesmo, hein?! 
Estou rindo da falta de cabi-
mento dessa imprensa ve-
xatória. Não existe qualquer 
ilegalidade da minha parte. 
Nunca pratiquei ilegalidade. 
Veja o meu cartão corpora-
tivo pessoal. Nunca saquei, 
nem paguei nenhum centa-
vo nesse cartão”.

Em nota, a assessoria 
do ex-ministro Bento Albu-
querque informou que as 
joias eram “presentes ins-
titucionais destinados à re-
presentação brasileira in-
tegrada por Comitiva do 

Ministério de Minas e Ener-
gia – portanto, ao Estado 
brasileiro. E que, em decor-
rência, o Ministério de Mi-
nas e Energia adotaria as 
medidas cabíveis para o cor-
reto e legal encaminhamen-
to do acervo recebido”.

A afirmação difere de de-
clarações anteriores que o 
jornal Folha de S.Paulo atri-
buiu a Albuquerque. Segun-
do o jornal, anteriormente, o 
ex-ministro confirmou que 
as joias eram um presente do 
governo saudita a Michelle 
Bolsonaro.

Ex-presidente Jair Bolsonaro nega que 
tenha cometido qualquer ilegalidade

n 

Pela 
legislação, 
itens com 
valor superior 
a US$ 1 mil 
estão sujeitos 
a tributação 
quando 
ingressam 
em território 
nacional

As joias doadas a Michelle Bolsonaro estão avaliadas em R$ 16,5 milhões

Weslley Galzo 

Agência Estado

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), afirmou on-
tem que o governo Lula ainda 
não tem base no Congresso para 
aprovar matérias que exigem 
votos para alterar a Constituição, 
como é o caso da reforma tribu-
tária. O deputado também dis-

se que nos próximos dias, após 
o Congresso instalar as comis-
sões, haverá um “teste” da dinâ-
mica entre um governo de cen-
tro-esquerda e um Legislativo 
mais reformista e liberal.

“Nós temos uma vontade 
conjunta do governo eleito, atra-
vés do seu ministro da Econo-
mia, através de quem faz a parte 
econômica do governo em dia-
logar com o Congresso para ten-

tarmos votar a reforma tão fala-
da, tão difícil, tão angustiante 
e que vai causar tantas discus-
sões, que é a reforma tributária”, 
declarou Lira, durante reunião 
do Conselho Político e Social 
(COPS) da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP).

A uma plateia de empresá-
rios, o presidente da Câmara 
disse que haverá um esforço “in-
cansável” para aprovar a refor-

ma tributária “possível. Afir-
mou ainda que a reforma não 
terá “preconceito” em revisitar 
todos os temas e ouvir os atores 
envolvidos na mudança do mo-
delo de tributação no país.

Lira defendeu a criação do 
grupo de trabalho para anali-
sar a reforma tributária, o que 
é criticado por parlamentares 
que defendem a análise em co-
missão especial

Governo não tem base para aprovar reforma
declaração de lira

Iander Porcella e 
Francisco Carlos de Assis
Agência Estado

Foto: Reprodução/Twitter

Receita
Retidas pelo não 
pagamento dos 

tributos devidos, as 
joias doadas pelo 
governo saudita 

permanecem em 
posse da Receita 

Federal
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Dentre os assuntos abordados, o chefe do Executivo brasileiro destacou parceria bilateral e meio ambiente

Lula discute clima com rei Charles 3o 
por telefone

Pedro Rafael 

Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva falou por te-
lefone, na tarde de ontem, 
com o rei Charles 3º, do Rei-
no Unido. A conversa ocor-
reu por volta das 15h30 e 
estava prevista na agenda 
divulgada pelo Palácio do 
Planalto. Entre os assuntos 
abordados, segundo o pre-
sidente, estão parceria bila-
teral e meio ambiente.

“Conversei agora por te-
lefone com o Rei Carlos 3º, do 
Reino Unido. Falamos sobre 
a vontade de aprofundarmos 
parcerias e discussões entre 
nossos países sobre a questão 
climática e proteção do meio 
ambiente”, disse Lula em pos-
tagem no Twitter.

 O rei britânico é conheci-
do por ter, ao longo das últi-
mas décadas, atuado em defe-
sa de causas ambientais.

Charles, de 74 anos, tor-
nou-se rei automaticamen-
te no dia 8 de setembro do 
ano passado, após a morte da 

Autoridades econômicas 
da China expressaram  on-
tem confiança de que cum-
prirão a meta de crescimento 
deste ano de “cerca de 5%”, ao 
gerar 12 milhões de novas va-
gas e encorajar os gastos dos 
consumidores, após o fim dos 
controles contra a Covid-19.

Autoridades de planeja-
mento do gabinete não anun-
ciaram detalhes sobre gastos 
nem outras iniciativas para 
reativar o crescimento, que 
desacelerou a 3% no ano pas-
sado, o segundo mais fraco 
em décadas. Mas afirmaram 
que planejam uma série de 
medidas para cumprir as me-
tas anunciadas no domingo 
(5) pelo premiê Li Keqiang 
de elevar a renda e encorajar 
a inovação.

Os esforços para impul-
sionar a economia chinesa 
têm implicações globais, após 
vendas fracas no varejo, em 
automóveis e no setor imo-
biliário conterem a deman-
da por importações. O país 
é o maior mercado exporta-

dor para seus vizinhos asiá-
ticos e uma fonte de receita 
importante para companhias 
ocidentais.

“Há muitos instrumentos 
de política na caixa de ferra-
mentas”, afirmou o vice-presi-
dente da Comissão Nacional 
de Reforma e Desenvolvi-
mento, Li Chunlin, em en-
trevista coletiva durante reu-
nião da legislatura cerimonial 
da China.

O relatório de trabalho do 
premiê no domingo foi inu-
sualmente breve, com pou-
cos detalhes, o que sugere que 
o Partido Comunista deve 
aguardar até um novo premiê 
e os ministros do governo 
serem nomeados neste mês 
para anunciar outras mudan-
ças em tributos, regulação e 
subsídios. A meta de criação 
de empregos para este ano é 
de 12 milhões, superior à do 
ano passado, de 11 milhões, 
mas inferior aos 12,1 milhões 
de fato conseguidos em 2022, 
segundo Li.

China pretende gerar 
12 milhões de empregos

MetA De CreSCIMento 

“Falamos sobre 
a vontade de 
aprofundarmos 
parcerias e 
discussões entre 
nossos países 
sobre a questão 
climática e 
proteção do 
meio ambiente

Luiz Inácio Lula da Silva

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula conversou com o rei Charles 3º por volta das 15h30 de ontem; monarca é conhecido por atuar em defesa de causas ambientais

As mudanças climáti-
cas podem custar até 900 
bilhões de euros para a 
Alemanha de 2022 a 2050, 
projeta um estudo enco-
mendado pelo Ministé-
rio Federal da Economia 
e Ação Climática do país. 
“Essa seria uma perda tão 
grande que a economia 
não continuaria crescen-
do, mas, ao contrário, enco-
lheria mesmo com mudan-

ças climáticas fracas”, diz o 
documento.

O custo vai depender do 
grau de desenvolvimento 
das mudanças climáticas - 
se será fraco, médio ou forte.

No melhor cenário, a 
Alemanha perderia pelo 
menos 280 bilhões de euros 
na variação real do PIB. Para 
o ano de 2050, isso significa-
ria uma variação negativa 
de 0,6% a 1,8% no Produto 
Interno Bruto. “Mudanças 
climáticas severas levam a 
custos significativamente 
mais altos do que mudanças 

Mudanças climáticas ameaçam a Alemanha 
rISCo à eConoMIA

Estradas bloqueadas, re-
finarias de petróleo inter-
rompidas, aviões e trens 
parados - os sindicatos 
ameaçam fechar a econo-
mia da França esta semana 
no que esperam ser sua res-
posta mais dura ao plano do 
presidente francês, Emma-

nuel Macron, de aumentar 
a idade de aposentadoria.

As primeiras ações co-
meçaram ontem, quando 
os caminhoneiros bloquea-
ram esporadicamente vias 
importantes em ações len-
tas apelidadas de escargot 
- a palavra francesa para 
caracol - em várias regiões 
francesas. 

Os sindicatos planejam 

uma greve por tempo inde-
terminado no serviço ferro-
viário nacional a partir da 
noite de ontem.

O governo francês está 
se preparando para as 
maiores interrupções nes-
ta terça-feira, quando gre-
ves são esperadas em vá-
rios setores e protestos são 
planejados em cidades de 
todo o país contra o proje-

to de lei de aposentadoria. 
A reforma, que aumentaria 
a idade oficial de aposenta-
doria de 62 para 64 anos e 
exigiria 43 anos de trabalho 
para receber uma pensão 
completa, está atualmente 
em debate no parlamento. 
As autoridades encoraja-
ram as pessoas a trabalhar 
em casa nesta terça-feira, se 
possível.

Sindicatos querem fechar economia francesa
bAtAlhA prevIDenCIárIA

A presidente do Peru, Dina 
Boluarte, será interrogada pes-
soalmente pela Promotoria 
nesta terça-feira (7) como par-
te da investigação para deter-
minar sua responsabilidade 
nas mortes durante protestos 
contra seu governo, informou 
a defesa da presidente no do-
mingo (5).

Milhares de pessoas to-
maram as ruas de Lima no co-
meço do ano para pedir a re-

núncia de Dina Boluarte. No 
cargo desde dezembro, quan-
do substituiu Pedro Castillo, 
ela é a sexta presidente em 
seis anos a liderar o país.

Nos últimos anos, a maio-
ria dos ex-presidentes do país 
desde o ano 2000 foi presa ou 
investigada por corrupção, 
principalmente na esteira dos 
impactos da Operação Lava 
Jato no país. É esse o caso de 
Alejandro Toledo, Ollanta Hu-
mala e Pedro Pablo Kuczynski 
Outro presidente, Alan Gar-
cia, também investigado, co-

meteu suicídio com a polícia à 
sua porta, numa operação em 
Lima, em 2019. E Pedro Cas-
tillo, eleito em 2021, acabou 
na cadeia após tentar um gol-
pe de Estado frustrado em de-
zembro passado.

Dina Boluarte tem “toda 
a vontade de querer coope-
rar com a apuração da verda-
de e da investigação”, disse 
sua advogada Kelly Monte-
negro ao jornal El Comercio. 
“Se a Promotoria indicar que 
o procedimento será presen-
cial, então será presencial”, 

acrescentou. A presidente já 
havia dito na sexta-feira que 
estaria “presente, com muito 
prazer, para responder às per-
guntas que me fizerem”.

A Promotoria peruana 
iniciou uma investigação 
contra Boluarte em 10 de 
janeiro pelos supostos cri-
mes de “genocídio, homicí-
dio qualificado e ferimentos 
graves” durante as mani-
festações antigovernamen-
tais de dezembro de 2022 
e janeiro de 2023 nas regi-
ões de Apurímac, La Liber-

tad, Puno, Junín, Arequipa 
e Ayacucho.

O chefe de Gabinete, Al-
berto Otárola (ex-ministro da 
Defesa), o ex-ministro do In-
terior, Víctor Rojas, o minis-
tro da Defesa, Jorge Chávez, 
e o ex-chefe de Gabinete, Pe-
dro Angulo, também estão 
incluídos na investigação re-
alizada pela procuradora na-
cional, Patrícia Benavides.

Crise após golpe
Nesta terça-feira, Boluar-

te completará três meses no 

poder depois de substituir o 
ex-presidente Pedro Castillo, 
de quem era vice, preso após 
ser destituído pelo Congres-
so em 7 de dezembro após 
um golpe de Estado fracas-
sado, em um momento em 
que estava sob investigação 
por suposta corrupção.

Professor rural e dirigen-
te sindical de 53 anos, Castillo 
cumpre 18 meses de prisão pre-
ventiva em Barbadillo, presídio 
para ex-presidentes dentro da 
sede da Direção de Operações 
Especiais da Polícia, em Lima.

Promotoria interroga hoje presidente do Peru sobre mortes
onDA De proteStoS

mãe, a então rainha Elizabeth 
2ª, que ficou no poder duran-
te 70 anos, no maior reinado 
do trono britânico. Em maio 
deste ano, o Reino Unido rea-
liza a cerimônia oficial de co-
roação do novo rei. O gover-
no brasileiro não informou se 
Lula irá ao evento.

Agência Estado

Agência Estado

Maria Lígia Barros 

Agência Estado
climáticas moderadas ou 
fracas”, informa o estudo.

Os pesquisadores conside-
ram que o dano real pode ser 
ainda maior, já que a estimati-
va não leva em consideração 
danos imateriais que não são 
“suficientemente avaliáveis 
objetivamente em termos mo-
netários”, como mortes ou per-
da de biodiversidade.

Por outro lado, medidas 
de adaptação podem contri-
buir para  reduzir ou evitar 
essas possíveis consequên-
cias e para aumentar da resi-
liência climática.

n 

No melhor 
cenário, a 
Alemanha 
perderia 
pelo menos 
280 bilhões 
de euros na 
variação 
real do PIB
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Redução de 50% da base de cálculo do ICMS do diesel, prorrogada pelo Governo do Estado, gera impacto no valor

Medidas seguram preço da passagem
transporte coletivo

Intervenção do Governo Esta-
dual “segura” o preço das passagens 
de ônibus do transporte coletivo de 
passageiros urbanos de João Pes-
soa e de cinco municípios da região 
metropolitana: Bayeux, Cabedelo, 
Conde, Alhandra e Santa rita, que 
foram reajustados em 6,8%, desde 
o último domingo. Também houve 
reajuste no serviço hidroviário por 
ferry-boat, ligando Cabedelo à Cos-
tinha e Forte Velho.

O governo prorrogou até o dia 
31 de dezembro deste ano a redu-
ção de 50% da base de cálculo do 
Imposto sobre Comércio de mer-
cadorias e Serviços (ICmS) nas ope-
rações internas com óleo diesel, 
destinada às empresas concessio-
nárias ou permissionárias de trans-
porte coletivo. A prorrogação tam-
bém pode ser estendida à Campina 
Grande e sua região metropolita-
na, que inclui as cidades de Lagoa 
Seca, Queimadas, massaranduba, 
montadas, Puxinanã, Alagoa Nova 
e Serra redonda.

A medida tributária está dis-
posta nos decretos 43.441 e 43.442, 
assinados pelo governador João 
Azevêdo, publicados no Diário 
Oficial do Estado do último sába-
do, mas com efeitos retroativos ao 
dia 1o de março. O benefício tam-
bém contempla a segunda passa-

gem do transporte de integração, 
o que também integra a tabela de 
custos das empresas. 

Conforme o diretor institucio-
nal do Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no município de João 
Pessoa (Sintur-JP), Isaac Júnior, a 
representatividade do óleo diesel 
na planilha de custos da atividade, 
é de 38%. “É o insumo de maior im-
pacto entre os custos do serviço de 
transporte urbano. Não fosse o be-
nefício fiscal, o aumento da passa-
gem teria de ser maior”.

Segundo o secretário de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB), marial-
vo Laureano, a redução do ICmS 
no óleo diesel, evita índices maio-
res de reajustes dos preços das pas-
sagens coletivas, garantindo preços 
mais acessíveis aos passageiros tan-
to das cidades urbanas como das re-
giões metropolitanas de João Pessoa 
e Campina Grande. 

“Se não houvesse a redução do 
ICmS no óleo diesel, o preço das 
passagens seria muito maior ao ci-
dadão. A decisão de subsidiar a 
passagem é mais um esforço do Go-
verno da Paraíba para ajudar as fa-
mílias, os trabalhadores paraibanos 
e, ao mesmo tempo, as empresas de 
transporte urbano e metropolitano 
de João Pessoa e de Campina Gran-
de a continuarem oferecendo o ser-
viço de transporte ao cidadão”, de-
clara o secretário da Sefaz-PB.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,58%

R$ 5,170
+0,80%

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

-0,27%

R$ 5,517

Libra  Esterlina

-0,80%

R$ 6,213

Ibovespa

104.700 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Desde o último domingo, o 
preço da passagem de ônibus 
em João Pessoa, é de r$ 4,70, após 
um aumento de 6,8%. O Conse-
lho municipal de mobilidade 
Urbana (CMMU) definiu o índi-
ce para ter acesso aos benefícios 
tributários. A condição para ser 
contemplado com a redução de 
50% do ICmS no óleo diesel é que 
o reajuste anual não ultrapasse o 
índice de 6,8%.

O gerente executivo de trans-
porte do Departamento de Es-
tradas de rodagem da Paraíba 
(DER-PB), Fleming Cabral, afir-
ma que o reajuste para as cida-
des da região metropolitana de 
João Pessoa foi definido confor-
me a resolução no 10/2021, do úl-
timo sábado, em vigor desde do-
mingo. “A partir do reajuste, as 
empresas que prestam os servi-
ços devem fazer melhorias e am-
pliação da frota dos veículos. A 
implementação dos novos valo-
res também é para restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro 
das empresas”.

Em Campina Grande, o valor 
da passagem de ônibus urbano é 

Benefício é condicionado ao teto de 6,8% 
nos reajustes para o transporte urbano 

de r$ 3,75 desde 2 de fevereiro do 
ano passado. O valor inicial tinha 
sido de r$ 3,90, mas o Conselho 
municipal de Transporte Públi-
co aceitou a sugestão do prefeito 
Bruno Cunha Lima de redução 
de r$ 0,15. Para isso, houve a re-

tirada do benefício da passagem 
em dobro. Conforme a assessoria 
da Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos de Cam-
pina Grande, ainda não há data 
para o Conselho deliberar sobre 
o reajuste deste ano.

Novos Valores das Passagens

João Pessoa – Alhandra: R$ 11,15; 
João Pessoa – Jacumã (via BR-101): R$ 11,15; 
João Pessoa – Jacumã (via PB-008); R$ 4,70; 
João Pessoa – Conde (via BR-101: R$ 7,04; 
João Pessoa – Bayeux: R$ 4,70; 
João Pessoa – Bayeux/Sesi: R$ 4,70; 
João Pessoa – Cabedelo: R$ 4,90; 
João Pessoa – Santa Rita: R$ 4,90; 
João Pessoa – Santa Rita – Várzea Nova: R$ 4,70.

n Serviço hidroviário por ferry-boat
Cabedelo – Costinha / passageiro: R$ 1,90; 
Cabedelo – Costinha (automóvel): R$ 19,20; 
Cabedelo – Costinha / passageiro / lancha ônibus: R$ 2,15; 
Cabedelo – Forte Velho / passageiro/ lancha ônibus: R$ 5,30 
Costinha – Forte Velho / passageiro/ lancha ônibus: CR$ 2,60.

Uma das maiores construtoras do 
país se atraiu pelo mercado imobiliário 
de João Pessoa e prepara a realização de 
investimentos na capital paraibana. A 
moura Dubeux é uma incorporadora 
alcançou a 17a posição dentre as maio-
res construtoras do país no ranking 
Intec. A edição 2023 do ranking das 100 
maiores construtoras do Brasil foi di-
vulgada pela plataforma que todo ano 
cataloga, ranqueia e premia as maio-
res empresas brasileiras do setor, com 
base na metragem edificada.

Em 2022, ano referência do le-
vantamento, a companhia superou 
a marca de 785 mil metros quadra-
dos de área construída. Esse resulta-
do consolida a moura Dubeux como 
a maior construtora da região Nor-
deste, segundo a Intec. Além disso, 
encerrou o ano com 12 empreendi-
mentos lançados, totalizando 3.336 
residências, com valor geral de ven-
das (VGV) bruto de r$ 2,22 bilhões e 
líquido de r$ 1,86 bilhão.

Mercado imobiliário 
de João Pessoa atrai 
investimentos de  
grande construtora

Moura Dubeux

n 

A Moura Dubeux 
alcançou a 17a 
posição dentre 
as maiores 
construtoras 
em atividades 
no país no 
Ranking Intec

A cultura do caju passou a ga-
nhar novas áreas na Paraíba, es-
pecialmente no Sertão, com a exe-
cução pelo Governo do Estado do 
Programa de recuperação, Ex-
pansão e Fortalecimento da Caju-
cultura, que agora entra em nova 
fase com o treinamento de técni-
cos e produtores para iniciar a dis-
tribuição de mudas. O objetivo é o 
fortalecimento da cadeia produti-
va dessa cultura que vai possibili-
tar surgir oportunidades de traba-
lho no campo e a geração de renda 
para famílias agricultoras.

Executado pela Secretaria da 
Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento do Semiárido, em parceria 
da Empresa Paraibana de Pesqui-
sa, Extensão rural, regularização 
Fundiária (Empaer), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, o Pro-
grama de recuperação, Expansão 
e Fortalecimento da Cajucultura 
começou a treinar técnicos e pro-
dutores rurais sobre o cultivo do 
caju, tendo em vista que, seguin-
do o calendário agrícola, a distri-
buição das mudas deve acontecer 
a partir do próximo mês. 

A recuperação da cultura do 
caju, com a introdução de varieda-
des que apresentam boa produtivi-
dade e aceitação no mercado, é uma 
ação desenvolvida em todos os mu-
nicípios paraibanos, com distribui-
ção de um milhão de mudas entre 
agricultores familiares. A produção 
de mudas conta com recursos do 
Fundo Estadual de Combate e Er-
radicação à Pobreza (Funcep).

Produtores rurais recebem treinamento no Sertão
cultura Do caju

Capacitação
Durante dois dias, na semana 

passada, foram ministrados cursos 
de capacitação para técnicos e agri-
cultores familiares interessados no 
cultivo de caju no Perímetro Irriga-
do das Várzeas de Sousa. As práti-
cas foram ministradas pelos pes-
quisadores Pedro Paulo Bezerra da 
Silva e Ivonete Berto menino, com 
o acompanhamento do diretor de 
Pesquisa Agropecuária, Aderval 
monteiro Valença Dias.

O programa contemplará os 
agricultores familiares com a dis-
tribuição de mudas de caju, culti-
var BrS-226, de alta produtividade, 
que tem maior resistência à seca, a 
algumas pragas e doenças de maior 
incidência no cajueiro. Na primei-

ra etapa do programa, serão dispo-
nibilizados para a região do Sertão 
um total de 210.312 mudas para o 
plantio em módulos rurais de até 
dois hectares, atendendo às famí-
lias agricultoras, assentados da re-
forma agrária, quilombolas, indíge-
nas, mulheres e jovens rurais, entre 
outros, em quantitativo de 20 famí-
lias por municípios. 

A cajucultura é uma das ativi-
dades de grande valor econômico e 
social para o Nordeste. Sua impor-
tância social é caracterizada pela 
geração de emprego e renda para a 
população rural durante a estação 
da seca. Do caju tudo se aproveita: 
o suco, o bagaço, a castanha, a casca 
da árvore, as folhas, as flores e a ma-
deira. Do suco, prepara-se um refres-

co ou o fermentado vinho de caju.
Outras regiões também têm de-

monstrado interesse em participar 
do Programa de recuperação, Ex-
pansão e Fortalecimento da Caju-
cultura na Paraíba, a exemplo de 
Itaporanga e Pombal, onde produ-
tores rurais discutem a recuperação 
e ampliação desta cultura, porque 
vislumbram uma melhoria da ren-
da familiar, tendo em vista o mer-
cado cada vez mais crescente.

Durante a abertura da fase de 
treinamentos dos técnicos e produ-
tores rurais, o secretário executivo 
da Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento do Semiárido, Bivar Dutra, 
destacou a força econômica do ca-
jueiro, porque se trata de uma cultu-
ra que tem um mercado promissor.

Cajucultura é uma das atividades de grande valor econômico na região
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Expansão
Iniciativa visa a 

ampliar e fortalecer 
a cadeia produtiva, 

criando oportunidades 
de trabalho no campo 

e gerando renda às 
famílias agricultoras
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Após registrar a maior retirada histórica em janeiro, a caderneta perdeu mais R$ 11,515 bilhões em recursos

Poupança mantém onda de saques
em fevereiro 

Altamiro Silva Junior 

Agência Estado

A caderneta de poupança 
teve novo mês de saques em 
fevereiro, isso após já ter re-
gistrado em janeiro o maior 
volume de perdas de recur-
sos da série histórica da apli-
cação, iniciada em 1995. Da-
dos, divulgados ontem pelo 
Banco Central, mostram que 
as retiradas superaram as 
aplicações em R$ 11,515 bi-
lhões no mês passado, em 
um contexto de juros eleva-
dos, economia com ritmo fra-
co de crescimento, inflação e 
aumento do endividamento 
da população.

Em janeiro, houve saques 
líquidos de R$ 33,6 bilhões, 
valor que superou o recorde 
de retiradas anterior, regis-
trado em agosto de 2022, que 
somou R$ 22 bilhões.

Já no ano fechado de 2022, 
a captação líquida foi negativa 
em R$ 103 bilhões, o pior volu-
me da história da poupança.

Em fevereiro foram aplica-
dos na poupança R$ 279,927 
bilhões, enquanto R$ 291,442 
bilhões foram sacados pelos 
brasileiros.

Considerando o rendi-
mento de R$ 6,916 bilhões, o 
saldo total da caderneta so-
mou R$ 968,039 bilhões ao fi-
nal de fevereiro.

Atualmente, com a taxa 
Selic a 13,75% ao ano, a pou-
pança é remunerada pela 
taxa referencial (TR), atual-
mente em 0,0828% ao mês 
(1,00% ao ano), mais uma taxa 
fixa de 0,5% ao mês (6,17% 
ao ano). Quando a Selic está 
abaixo de 8,5%, a atualização 
é feita com TR mais 70% da 
taxa básica de juros.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
decidiu interromper a 
operacionalização dos 
contratos de pagamento 
mensal de empréstimos, 
financiamentos, cartões 
de crédito e operações de 
arrendamento mercantil 
dos Benefícios de Presta-
ção Continuada (BPC/
LOAS), “face publicação 
da Medida Provisória 
no 1.164, de 2 de março 
de 2023”, que instituiu o 
Novo Bolsa Família.

A portaria com a de-
cisão foi publicada no 
Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem. “A 
Coordenação-Geral de 
Pagamentos de Benefí-
cios (CGPAG), em con-
junto com a Dataprev, 
deverá tomar as medi-
das necessárias às ade-
quações de legislação e 
sistemas”, diz o ato. “As 
instituições financeiras 
ficam impedidas de exe-
cutar novas averbações 
ou comandos que con-
templem as operacio-
nalizações descritas na 
portaria”, completa.

INSS para 
contratos de 
empréstimos 
do BPC

Bolsa família

Luci Ribeiro 

Agência Estado
O Banco Central informou 

ontem que revisou as diretri-
zes do Real Digital, a cripto-
moeda oficial (CBDC, na si-
gla em inglês) brasileira, e que 
iniciará o desenvolvimento 
de plataforma para testes com 
operações, o “Piloto RD”, com 
alinhamento aos novos parâ-
metros. Nessa fase de teste, o 
BC avaliará os benefícios da 
programabilidade oferecida 
por uma plataforma de tecno-

logia de registro distribuído 
(Distributed Ledger Tecnology - 
DLT) multiativo para opera-
ções com ativos tokenizados.

Para isso, levará em conta 
os “contornos legais de sigilo”, 
a proteção de dados e a pre-
venção à lavagem de dinheiro.

O BC enfatizou que o tes-
te será realizado em ambien-
te simulado, não envolvendo 
transações ou valores reais.

O acesso direto a contas e 
passivo digital do BC conti-
nuará restrito a instituições 
autorizadas, conforme a au-
toridade monetária. O piloto 

prevê a participação de usuá-
rios finais por meio de de-
pósitos tokenizados, que são 
representações digitais de de-
pósitos mantidos por institui-
ções financeiras (IFs) ou ins-
tituições de pagamento (IPs). 
O piloto contará ainda com 
a participação da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) e 
contemplará a emissão de Tí-
tulos Públicos Federais e a li-
quidação de transações en-
volvendo esses títulos com 
Entrega contra Pagamen-
to (Delivery versus Payment - 
DvP) no nível do cliente final.

Uma das diretrizes do 
Real Digital, de acordo com 
o BC, é que os ativos tokeni-
zados seguirão seus respecti-
vos regimes normativos para 
não gerar assimetria entre as 
formas desses ativos atual e 
tokenizada. Outra diretriz 
apontada pela instituição é a 
ênfase na concepção de um 
DLT que possibilite o regis-
tro de ativos de diversas na-
turezas e a incorporação de 
tecnologias com contratos in-
teligentes e dinheiro progra-
mável. “Por fim, vale ressaltar 
a busca pela total aderência a 

normatização relativa a sigilo, 
proteção de dados e preven-
ção à lavagem de dinheiro”, 
trouxe a nota do BC.

Fórum
Durante a condução do Pi-

loto RD, será criado um fórum 
para troca de informações e 
orientação das expectativas 
em relação ao desenvolvimen-
to da plataforma e dos testes 
propostos. Isso permitirá a 
discussão de estratégias ne-
gociais e de desenvolvimen-
to mais adequadas às necessi-
dades da sociedade brasileira.

BC iniciará desenvolvimento de plataforma para testes
real digital

Até 2050, o Brasil precisa 
aumentar em 44% a produção 
nacional de feijão para atender 
a demanda do mercado. Isso 
significa 1,5 milhão a mais por 
ano. É o que mostra pesquisa 
desenvolvida pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e pela Uni-
versidade de São Paulo.

Mas, para dificultar essa 
tarefa, os produtores terão 
de enfrentar uma elevação na 
temperatura de até 2,8ºC nas 

próximas duas décadas, pre-
vista pelo Painel Intergover-
namental de Mudanças Cli-
máticas das Nações Unidas.

A região Centro-Oeste e 
os estados de Minas Gerais e 
da Bahia podem ser as áreas 
mais afetadas, e podem inclu-
sive ter que alterar o calendá-
rio para plantio.

Segundo Alexandre Br-
yan, pesquisador da Embra-
pa, a concentração de gás 
carbônico prejudica, especial-
mente, a fase reprodutiva da 
lavoura, impedindo a forma-
ção de vagens e grãos de fei-

jão. Por isso, a tendência é cair 
a produtividade nos próximos 
anos. Mas os produtores po-
dem se adaptar às novas con-
dições de plantio com a esco-
lha de grãos mais resistentes. 
“O feijão tipo preto apresenta 
uma tolerância maior a situa-
ções adversas. Então, quer di-
zer, a gente sabe que o preto 
sobressai em algumas condi-
ções. Então, tem diferença en-
tre os tipos de feijão. A ques-
tão toda é que o mercado é 
restrito. Feijão preto, basica-
mente, é consumido no Rio 
Grande do Sul e no Rio de Ja-

neiro e, no resto do Brasil, é o 
carioca e esse é um problema”.

Alexandre Bryan desta-
ca também que a queda de 
produtividade e aumento 
de demanda é um assunto 
que deve passar por políti-
cas públicas, tanto em relação 
ao investimento em pesqui-
sa para a geração de plan-
tas mais adaptadas, quanto 
em relação à agricultura fa-
miliar. “Então, é interessan-
te ter uma política pública 
para a agricultura familiar, 
na qual ela possa produzir 
feijão em conjunto com ou-

tras culturas, ou em rotação 
com outras culturas, tendo 
também floresta no meio, ten-
do um planejamento que te-
nha diversidade. Porque se 
você tem diversidade, tem 
também maior sustentabili-
dade. A gente sabe que diver-
sidade diminui, é uma forma 
de minimizar o impacto das 
mudanças climáticas.”

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
mostrou que a produção 
anual de feijão no país é de 
R$ 12 bilhões por ano, chegan-
do a 2,8 milhões toneladas.

Elevação da temperatura vai afetar a produção de feijão
pesquisa emBrapa

Gabriel Correa 

Rádio Nacional

Célia Froufe e  
Thaís Barcellos 

Agência Estado

A partir de hoje os CPFs 
ou CNPJs que possuem di-
nheiro esquecido podem 
consultar a quantia no site 
Valores a Receber (SVR). De 
acordo com o Banco Cen-
tral (BC), cerca de 38 milhões 
de pessoas físicas e dois mi-
lhões de pessoas jurídicas 
têm aproximadamente R$ 6 
bilhões guardados.

Administrado pelo BC, o 
site registrou 15 milhões de 
consultas dos três primeiros 
dias, sendo, dessas, 27% posi-
tivas, ou seja, com recursos a 
serem resgatados. O sistema 

foi reaberto na terça-feira (28). 
O BC esclarece que duas 

consultas públicas feitas pela 
mesma pessoa contam como 
duas vezes. O levantamento 
considera como consultas in-
dependentes caso um usuá-
rio digite o mesmo Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) ou Ca-
dastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ) várias vezes.

O sistema informa a ins-
tituição responsável e a fai-
xa de valor. Também have-
rá mais transparência para 
quem tem conta conjunta. Se 
um dos titulares pedir o res-
gate de um valor esquecido, 
o outro, ao entrar no sistema, 

conseguirá ver as informa-
ções como valor, data e CPF 
de quem fez o pedido.

Fontes de recursos
A nova fase do SVR in-

cluiu fontes de recursos es-
quecidos que não estavam 
nos lotes do ano passado. Fo-
ram acrescentadas contas de 
pagamento pré ou pós-pagas 
encerradas, contas de registro 
mantidas por corretoras e dis-
tribuidoras encerradas e ou-
tros recursos disponíveis nas 
instituições para devolução.

Além dessas fontes, o 
SVR engloba os seguintes 
valores, já disponíveis para 

saques no ano passado: con-
tas-correntes ou de poupan-
ça encerradas; cotas de capi-
tal e rateio de sobras líquidas 
de ex-participantes de coope-
rativas de crédito; recursos 
não procurados de grupos 
de consórcio encerrados; ta-
rifas cobradas indevidamen-
te; e parcelas ou despesas de 
operações de crédito cobra-
das indevidamente.

Golpes
Nesta fase do programa, 

o Banco Central aconselha o 
correntista a ter cuidado com 
golpes de estelionatários que 
alegam fazer a intermedia-

ção para supostos resgates 
de valores esquecidos. O BC 
esclarece que todos os servi-
ços do Valores a Receber são 
totalmente gratuitos e que 
não envia links, nem entra em 
contato para tratar sobre va-
lores a receber ou para con-
firmar dados pessoais.

O BC também esclare-
ce que apenas a instituição 
financeira que aparece na 
consulta do Sistema de Va-
lores a Receber pode contac-
tar o cidadão. O órgão pede 
que nenhum cidadão forneça 
senhas e esclarece que nin-
guém está autorizado a fazer 
esse tipo de pedido.

Saques do ‘dinheiro esquecido’ são liberados hoje
valores a receBer

Agência Brasil

Banco Central 
aconselha o correntista 
a ter cuidado com 
golpes de estelionatários 
que alegam fazer a 
intermediação para 
supostos resgates de 
valores esquecidos



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de março de 2023     19EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Foi lançado o aplicativo Maria da Penha Virtual, uma ferramenta que vai ajudar a mulher em situação de violência

TJPB abre Semana pela Paz em Casa 
23a edição

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Com a previsão de 831 au-
diências em 75 comarcas do 
estado, além de um júri de fe-
minicídio, foi aberta na ma-
nhã de ontem no hall do Tri-
bunal de Justiça do Estado da 
Paraíba (TJPB), a 23a edição 
da Semana da Justiça pela 
Paz em Casa. Na ocasião, foi 
lançado o aplicativo Maria 
da Penha Virtual, uma ferra-
menta que possibilita à mu-
lher em situação de violência, 
solicitar de forma imediata, 
por meio de seu celular, me-
dida protetiva de urgência 
diretamente ao juiz da área. 
Os pedidos de proteção atra-
vés do aplicativo terão res-
posta às vítimas em 48h de 
acordo com a Lei Maria da 
Penha. A 23a edição da Se-
mana da Justiça pela Paz em 
Casa, se estenderá até o pró-
ximo dia 10.

O Maria da Penha Virtual 
é um web app, uma página 
que se comporta como um 
aplicativo que pode ser aces-
sado de qualquer dispositivo 
eletrônico, por meio de um 
link. Portanto, não precisa ser 
baixado, não ocupa espaço na 
memória do aparelho e man-
tém a segurança da vítima da 
violência doméstica, explicou 
a coordenadora da Mulher do 
TJPB, juíza Anna Carla Falcão 
da Cunha Lima.

A vítima no Maria da Pe-
nha Virtual, preenche um for-
mulário com seus dados pes-
soais, dados do agressor e 
sobre a agressão sofrida, po-
dendo anexar foto, vídeo ou 
áudio como meio de prova e, 
de acordo com o caso, escolhe 
as medidas protetivas nos ter-
mos da Lei Maria da Penha. 
Ao final, é gerado automatica-
mente em formato ‘pdf’, uma 
petição de pedido de medida 
protetiva de urgência, que é 
distribuída automaticamen-
te para o juizado competente.

O aplicativo Maria da Pe-
nha virtual lançado ontem, 
através das redes sociais teve 
como pilotos, as comarcas 
dos municípios de Santa Rita, 
Sousa e Campina Grande, 
mas com previsão de expan-
são para as demais comarcas 
do estado.  

A iniciativa foi fruto de 
Convênio firmado pelo Tri-
bunal de Justiça, por inter-
médio da Coordenadoria da 
Mulher, com o Centro de Es-
tudos de Direito e Tecnologia 
– Ceditec, da Faculdade Na-
cional de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro e foi desenvolvida pela 
startup Direito Ágil.

Ainda segundo a juíza 
Anna Carla Falcão, a Semana 
da Justiça Pela Paz em Casa é 
um esforço concentrado dos 
tribunais para julgar com ra-
pidez os casos de violência 
doméstica e familiar contra 
as mulheres. “A violência do-
méstica tem aumentado em 
todo o país. Só no ano passa-
do, de acordo com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, foram 18 milhões de 
casos de violência contra a 
mulher. O que mostra que a 
violência aumentou em to-
dos os estados do Brasil”, in-
formou a juíza.

Ela disse ainda, que na Pa-
raíba os pedidos de medi-
das protetivas desde a cria-
ção da Lei Maria da Penha, 
tiveram um aumento consi-
derável. “Se por um lado isso 
é ruim porque nos revela um 
aumento dos casos, por ou-
tro lado, é bom porque mos-
tra que a mulher não está se 
calando. Elas estão procuran-
do o Judiciário para que seus 
agressores sejam efetivamen-
te punidos”, avaliou Ana Car-
la analisando que a violên-
cia contra a mulher acontece 
desde os primórdios da hu-
manidade.

O programa Justiça pela 
Paz em Casa deve ser desen-

“Só no ano 
passado, de 
acordo com o 
Fórum Brasileiro 
de Segurança 
Pública, foram 
18 milhões 
de casos de 
violência contra 
a mulher

Anna Carla Falcão

“Desde que a 
Patrulha Maria 
da Penha foi 
criada, em 2019, 
na Paraíba não 
foi registrado 
nenhum 
assassinato entre 
as mulheres que 
pediram proteção

Mônica Brandão
Evento terá mais duas edições no segundo semestre

volvido continuamente, ao 
longo dos anos com o objetivo 
de aprimorar e tornar mais cé-
lere a prestação jurisdicional 
em casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher 
por meio de esforços concen-
trados de julgamento e ações 
multidisciplinares de comba-
te à violência.

Durante o lançamento do 
programa, no Fórum Crimi-
nal, houve um encontro pre-
sencial da Rede de Apoio às 
Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica e Sexual 
(Reamcav) e demais institui-
ções parceiras do Poder Judi-
ciário paraibano que atuam 
na área. E dentro da progra-
mação, a partir de hoje até o 
próximo dia 10, haverá no 
térreo do Fórum uma expo-
sição dos serviços disponibi-
lizados pela Reamcav sobre 
Justiça, Segurança, Saúde e 
Educação.

Próximas edições
A Semana da Justiça pela 

Paz em Casa ocorre em três 
edições no ano. A 24a e a 25a 
acontecerão no segundo se-
mestre deste ano, nos perío-
dos de 14 a 18 de agosto e de 
20 a 24 de novembro, respecti-
vamente. A magistrada Anna 
Carla Falcão, informou que 
além da apreciação de proces-
sos judiciais, sempre ocorrem 
eventos alusivos ao comba-
te à violência doméstica e fa-
miliar. “O importante não são 
apenas os trabalhos durante 
a semana, mas os resultados 
que dela se colhe”, enfatizou a 
juíza Anna Carla Falcão.

Patrulha
“Desde que a Patrulha 

Maria da Penha foi criada em 
2019, na Paraíba não foi regis-
trado nenhum assassinato en-
tre as mulheres que pediram 
proteção”. A informação é de 

Mônica Brandão, coordena-
dora estadual do programa 
integrado Patrulha Maria da 
Penha. Ela informou também 
que cerca de 1.800 mulheres já 
foram atendidas pelo progra-
ma na Paraíba e que nehnu-
ma delas foi morta pelo crime 
de feminicídio.

“Atualmente o programa 
está atendendo mais de 400 
mulheres em 60 municípios. 
Em João Pessoa a sede do pro-
grama atende 26 municípios, 
em Campina Grande, a sede 
atende 34 municípios e até o 
próximo final de semana es-
taremos inaugurando mais 
uma sede em Gurarabira que 
vai atender 40 municípios, 
mas o programa foi progra-
mado para atender todos os 
municípios do estado”, reve-
lou Mônica Brandão.

Para ela, a violência con-
tra a mulher é uma questão 
cultural e a gente precisa do 

envolvimento de todo mun-
do para que sejam quebrados 
alguns paradigmas sexistas. 
“Devemos pensar mais na 
educação desde a primeira 
infância. 

Nós temos dados alar-
mantes sobre o número de 
mulheres que foram víti-
mas de feminicídio, mas o 
aumento sobre o número de 
denúncias nos mostram que 
as mulheres estão se sentin-
do mais seguras e para que 
as denúncias ocorram mais, 
todos nós precisamos nos en-
volver nesses casos e ajudar 
mais as mulheres. 

Os dados que temos sobre 
crimes de feminicídio contra 
as mulheres na Paraíba, são 
de pessoas que não fizeram 
denúncias contra seus agres-
sores. Por este motivo é neces-
sário que a gente se envolva 
e denuncie mais”, detalhou a 
coordenadora do programa.
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Estudantes aprovados na 
chamada regular da primeira 
edição de 2023 do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) devem 
fazer matrícula nas instituições 
para as quais foram seleciona-
dos até quarta-feira (8). As in-
formações sobre a documen-
tação exigida para a matrícula 
podem ser verificadas no Bole-
tim Sisu, disponível no ambien-
te de inscrição do candidato, na 
página do programa.

Há instituições que dispo-
nibilizam endereço eletrônico 
para o envio da documenta-
ção. As dicas de como acessar 
esse serviço, quando for o caso, 
também constam no boletim.

Nesta edição, foram ofereci-
das 226.349 vagas para cursos 
de graduação em 128 institui-
ções públicas participantes, 63 
delas em universidades fede-
rais. Segundo o Ministério da 
Educação, 1.073.024 se inscre-
veram para esta edição do Sisu.

Lista de espera
Os estudantes inscritos no 

Aprovados na chamada regular do 
Sisu podem se matricular até amanhã

seleção unificada

Dentro das ativida-
des alusivas ao Dia In-
ternacional da Mulher, 
o Centro de Humanida-
des (CH) e o Observa-
tório do Feminicídio da 
Paraíba Bríggida Louren-
ço, da Universidade Esta-
dual da Paraíba, promo-
vem a mostra “Corpus 
Crucis: Quem abusa, vio-
lenta e mata?”Que traz o 
tema da violência contra 
mulher. 

A exposição segue 
até o dia 27 de março, no 
campus III, em Guarabi-
ra. A mostra tem a pro-
dução de alunas do CH, 
sob a coordenação geral 
da professora Andréa M. 
Buhler, do Departamento 
de Letras do campus III e 
traz o tema da violência 
contra a mulher em três 
ciclos: rosa, evocando os 
abusos da infância; ver-
melho, a violência psi-
cológica e física; e azul, 
representando o assassi-
nato das mulheres.

UEPB realiza
mostra sobre 
violência contra 
as mulheres

humanidades

Nos dias 12, 13 e 14 de 
abril, a Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) reali-
za o XII Simpósio de Atuá-
ria (Simpat), promovido 
pelo Centro de Ciências So-
ciais Aplicadas (CCSA). O 
evento de âmbito regional 
possui o intuito de incen-
tivar a produção científica 
e o intercâmbio acadêmi-
co entre os alunos e profis-
sionais da área, trazendo 
temas contemporâneos na 
Ciência Atuarial.

É a segunda vez que a 
UFPB sedia o evento que é 
voltado para estudantes de 
Ciências Atuariais, ex-alu-
nos, profissionais da área de 
Atuária e afins. O XII será 
gratuito e ocorrerá na mo-
dalidade remota. A inscri-
ção poderá ser realizada até 
o dia 12 de abril de 2023.

As palestras, mesas- re-
dondas e os minicursos 
serão transmitidos pelo 
YouTube. Para emissão de 
certificados de participa-
ção deve-se preencher os 
formulários a serem com-
partilhados no chat du-

rante cada live transmiti-
da, de forma a confirmar a 
presença dos que realiza-
ram as inscrições.

A submissão de arti-
gos para serem apresen-
tados no evento pode ser 
realizada até o dia 24 de 
março. Serão aceitos tra-
balhos inéditos em portu-
guês, inglês ou espanhol. 
Cada autor poderá subme-
ter até três artigos ao even-
to, e cada artigo poderá ter, 
no máximo, cinco autores 
e 20 páginas.

Os trabalhos selecio-
nados serão apresentados 
pelo autor ou por um dos 
coautores, de forma remota 
nos dias do evento, de acor-
do com o dia e horário que 
serão disponibilizados pela 
comissão científica. O tem-
po para apresentação do ar-
tigo será de 10 minutos.

Os melhores artigos 
aceitos dentre todos os tra-
balhos participantes serão 
contemplados para o pro-
cesso de Fast Track nos 
periódicos parceiros do 
Simpat.

UFPB vai sediar evento 
no próximo mês de abril

Xii simpósio de atuária

Karine Melo 

Agência Brasil
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Informações sobre documentos estão na página do programa

programa que não foram se-
lecionados em nenhuma das 
duas opções de curso, indepen-
dentemente de terem se matri-
culado, podem participar da lis-
ta de espera. 

O prazo para manifestar in-
teresse em participar dessa eta-
pa vai até as 23h59 do dia 8 de 
março. A convocação dos can-
didatos selecionados nessa úl-
tima etapa do Sisu está previs-
ta para ocorrer a partir de 13 de 
março. “Os candidatos devem 
acompanhar também as infor-
mações divulgadas pelas insti-
tuições de ensino para as quais 
disputam vagas por meio da lis-
ta de espera”, destacou o Minis-
tério da Educação.

Sisu
O Sistema de Seleção Unifi-

cada reúne, em plataforma ele-
trônica gerida pelo MEC, as va-
gas ofertadas por instituições 
públicas de ensino superior de 
todo o Brasil, sendo a grande 
maioria por instituições fede-
rais (universidades e institutos). 
O sistema executa a seleção dos 
estudantes com base na nota 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Até o limite da 
oferta de vagas por curso e mo-
dalidade de concorrência, de 
acordo com as escolhas dos can-
didatos inscritos, eles são sele-
cionados por ordem de maior 
classificação, em cada uma das 
duas edições anuais do Sisu.
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Ministério anunciou reestruturação da política nacional para coibir a exploração criminosa de mão de obra no país

Governo contra o trabalho escravo
mais fiscalização

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

O Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) confirmou 
que pretende reestruturar a 
política nacional de combate 
ao trabalho semelhante à es-
cravidão. Questionada pela 
Agência Brasil, a assessoria 
da pasta informou que a in-
tenção é fortalecer a fiscali-
zação para identificar e coi-
bir a exploração criminosa 
da mão de obra no país.

A proposta ministerial 
foi divulgada primeiramen-
te pelo portal Metrópoles. 
E veio a público em meio à 
repercussão do caso envol-
vendo 207 trabalhadores ter-
ceirizados que prestavam 
serviços a vinícolas de Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha, 
no Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a asses-
soria ministerial, um novo 
secretário responsável pela 
área de inspeção do trabalho 
deve ser nomeado em breve, 
e caberá a ele detalhar como 
será feita a reestruturação.

Vinícolas
No último dia 22, servido-

res das Polícias Federal (PF) 
e Rodoviária Federal (PRF) 
e do Ministério do Trabalho 
e Emprego encontraram 207 
trabalhadores submetidos a 
condições degradantes em 
vinícolas do Rio Grande do 
Sul. O resgate ocorreu de-
pois que três trabalhadores 
fugiram e chegaram à sede 
da PRF em Caxias do Sul e 
fizeram a denúncia.

A maioria dos trabalha-
dores encontrados vivendo 
em alojamentos insalubres 
tinha deixado a Bahia atraí-
da pela promessa de receber 
R$ 3 mil mensais de salário. 
Contratados por uma empre-
sa terceirizada para colher 
uvas na Serra Gaúcha, eles 
prestavam serviços para pelo 
menos três grandes vinícolas 
da região (Aurora, Garibaldi 
e Salton).

Em depoimento, os tra-
balhadores resgatados dis-
seram que, além de não rece-
berem a quantia combinada, 
recebiam comida estragada, 

eram submetidos a longas 
jornadas de trabalho e fre-
quentemente ameaçados ou 
submetidos a violência físi-
ca. Também eram coagidos 
a não deixar o local de tra-
balho sob pena de ser puni-
dos com multas por quebra 
de contrato.

A PF prendeu e encami-
nhou ao presídio de Ben-
to Gonçalves o empresário 
baiano responsável pela em-
presa que contratou o pes-
soal. Um inquérito civil foi 
instaurado para aprofundar 
as investigações sobre as res-
ponsabilidades pelo caso.

Ocorrências semelhan-
tes às registradas em Bento 
Gonçalves são registradas 
em todo o país. No come-
ço do mês passado, o Minis-
tério Público do Trabalho; 
a PRF; a PF e a Superinten-
dência Regional do Traba-
lho libertaram 17 pessoas 
que trabalhavam em condi-
ções degradantes em uma 
carvoaria de São João do Pa-
raíso, no Maranhão. No mes-
mo período, ações conjuntas 
parecidas estavam sendo de-
flagradas no Pará.

Segundo dados do Minis-
tério do Trabalho e Empre-
go, no ano passado, em todo 
o país, 2.575 pessoas foram 
encontradas trabalhando em 
condições semelhantes à es-
cravidão.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no ano passado, 2.575 pessoas foram encontradas em condições semelhantes à escravidão no país

n 

No último 
dia 22, uma 
ação da PF, 
da PRF e do 
Ministério 
do Trabalho 
e Emprego 
encontrou 207 
trabalhadores 
submetidos 
a condições 
degradantes 
em vinícolas 
do Rio Grande 
do Sul

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministra Rosa Weber, 
afirmou ontem que é urgen-
te a perspectiva de gênero ser 
adotada em todo o sistema ju-
diciário brasileiro. 

“O olhar de gênero e me-
todologia é recomendação ur-
gente para uma prática ade-
quada e efetiva do sistema de 
Justiça”, afirmou a ministra, 
que, na manhã desta segun-
da-feira, participou da aber-
tura de um seminário sobre a 
teoria e a prática da aplicação 
da metodologia no Judiciário. 
O evento ocorre por ocasião do 
Dia Internacional da Mulher, a 
ser comemorado na próxima 
quarta-feira (8).

Rosa Weber frisou como as 
leis e normas foram historica-
mente concebidas “de forma a 
não considerar a mulher como 
ator político e institucional re-

levante na sociedade”, motivo 
pelo qual é necessário agora 
aplicar uma “lente de gênero” 
sobre essas normas abstratas, 
“de modo a garantir igualdade 
de tratamento”.

“A abordagem teórica dos 
conceitos, em especial o da im-
parcialidade, exige de nós pos-
tura atenta às desigualdades 
históricas e estruturais no con-
texto social dos grupos vul-
neráveis, caso das mulheres, 
marcado por padrões discri-
minatórios reproduzidos nos 
desenhos institucionais e jurí-
dicos”, acrescentou a ministra.

A presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), mi-
nistra Maria Thereza de As-
sis Moura, disse também ser 
dever de “cada um dos órgãos 
do Poder Judiciário empregar 
ações concretas, visando asse-
gurar que os julgamentos se-
jam permeados pelas lentes 
de gênero, superando estereó-
tipos e neutralizando interpre-
tações preconcebidas, de modo 
a dar efetividade à igualdade 

“O olhar de gênero é recomendação urgente”
Rosa WebeR

material estabelecida pelo le-
gislador constituinte”.

Protocolo
Em 2021, o Conselho Na-

cional de Justiça apresentou 
um protocolo para que magis-
trados continuem a considerar 
questões de gênero na análi-
se de casos concretos. O docu-
mento funciona como uma es-
pécie de guia, explicando como 
aplicar conceitos e reduzir a re-
produção de estereótipos.

O protocolo hoje tem for-
ça de recomendação, e o semi-
nário do STJ tem o objetivo de 
discutir como ele vem sendo 
adotado na prática no sistema 
judiciário. Entre  ontem e hoje, 
serão apresentados resultados 
e desafios da metodologia.

A ideia é que, após a ava-
liação da experiência inicial, 
o protocolo possa ser aperfei-
çoado e se torne uma resolução 
do CNJ, com aplicação obri-
gatória.

Felipe Pontes 

Agência Brasil

Presidente do STF participou de evento sobre metodologia do judiário

Foto:  Carlos Moura/SCO STF

O Juízo da 1ª Vara Mista de 
Catolé do Rocha julgou proce-
dente o pedido do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) e 
determinou que o Município 
de Riacho dos Cavalos se abs-
tenha de contratar servidores 
sem prévia aprovação em con-
curso público fora das hipóte-
ses previstas na Constituição 
Federal (artigo 37, incisos V e 
IX); de contratar para funções 
de confiança servidores não 
ocupantes de cargo efetivo e de 
preencher funções de confian-
ça fora das atribuições de che-
fia, direção e assessoramento.

A sentença proferida pelo 
juiz substituto, Mário Guilher-
me Leite de Moura, diz ainda 
que o Município não deve ce-
lebrar e prorrogar contratos 
de pessoal por tempo indeter-
minado fora das hipóteses de 
necessidade temporária justi-
ficada por excepcional interes-
se público. O descumprimento 

das determinações resultará na 
aplicação de multa diária de R$ 
500 ao Município.

O prefeito municipal será 
intimado pessoalmente para 
o cumprimento da decisão ju-
dicial, sendo advertido de que 
sua omissão poderá ser punida 
como ato atentatório à dignida-
de da justiça, passível de mul-
ta de até 20% do valor da causa, 
além das sanções criminais, ci-
vis e processuais cabíveis.

Ação civil pública
A sentença é uma resposta 

à Ação Civil Pública 0001734-
06.2013.8.15.0141, ajuizada pelo 
3º promotor de Justiça de Cato-
lé de Rocha, Ítalo Mácio de Oli-
veira Sousa, que atua na defesa 
do patrimônio público.

Segundo ele, foi constata-
do que o Município possui um 
elevado número de pessoas nos 
quadros da administração que 
não foram submetidas a con-

curso público e de contrata-
ções temporárias para ocupar 
funções de necessidade per-
manente e habitual, como en-
fermeiros, tratoristas, médicos, 
odontólogos, instrutores edu-
cacionais, professores e agen-
tes comunitários de saúde, por 
exemplo.

O promotor de Justiça expli-
cou que todas as contratações 
irregulares foram realizadas 
na gestão do ex-prefeito Sebas-
tião Pereira Prima e que, apesar 
das tentativas com o atual ges-
tor, não foi possível uma solução 
extrajudicial para o problema, 
uma vez que o Município não 
se dispôs a celebrar Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC).

Um dos documentos acos-
tados nos autos que reforçou a 
tese do MPPB foi o relatório ela-
borado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PB) sobre o 
quadro de pessoal do Municí-
pio no período de 2013 a 2018. 

Justiça proíbe município de Riacho 
dos Cavalos de contratar temporários 

pedido do mppb

Famílias de baixa renda 
de 439 municípios podem 
solicitar o agendamento e 
a instalação de uma para-
bólica digital. A instalação 
é gratuita. De acordo com o 
Ministério das Comunica-
ções, a família precisa estar 
inscrita no Cadastro Único 

para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚni-
co) e ter em casa uma para-
bólica tradicional instalada 
e em funcionamento.

A troca da parabóli-
ca tradicional pela digi-
tal é para garantir que não 
haja interferência (chuvis-
co, chiado e imagem trava-
da) nos canais abertos de 

TV por satélite com a che-
gada do 5G, pois o sinal é 
transmitido pela mesma 
frequência, segundo a pas-
ta. Além disso, a parabólica 
digital oferece som e ima-
gem com mais qualidade e 
100 canais gratuitos.

Estima-se que 1,5 mi-
lhão de pessoas serão be-
neficiadas. 

Estão abertas as inscrições 
para o segundo Workshop 
Mentes Brilhantes - Talento 
para todos, promovido pelo 
Centro de Educação e Saúde da 
Universidade Federal de Cam-

pina Grande, campus Cuité. As 
atividades gratuitas acontece-
rão nos dias 23 e 24 de março 
de forma remota.

As inscrições estão feitas 
on-line através do site https://

www.even3.com.br/mentesbri-
lhantes2023. Acompanhe tam-
bém a página do evento na 
rede social https://www.insta-
gram.com/workshop_mentesbri-
lhantesufcg/

Famílias de baixa renda podem 
solicitar parabólica digital gratuita

UFCG abre inscrições para segundo 
Workshop Mentes Brilhantes

ministéRio das comunicações

campus cuité

Agência Brasil

Foto:  Marcelo Casal Jr/Agência Brasil



A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) divulgou 
no último fim de semana, as 
tabelas básicas da disputa 
do Campeonato Brasileiro 
das Séries C e D, bem como 
os valor de R$ 43 milhões 
em cotas que serão distri-
buídos para os 84 clubes que 
irão disputar as respectivas 
divisões do futebol nacio-
nal. Com isso, três das qua-
tro equipes que irão repre-
sentar o futebol paraibano, 
já conhecem seus primeiros 
adversários e já sabem quan-
to vão receber pelas partici-
pações na competição na-
cional.

De acordo com o docu-
mento divulgado pela CBF, 
o Campeonato Brasileiro da 
Série C vai ser disputado de 
3 de maio a 12 de novembro. 
A competição vai ter três fa-
ses. Na primeira delas, os 
20 times se enfrentam em 
turno único, o que signifi-
ca que cada time vai dispu-
tar 19 partidas. Os oito me-
lhores avançam à segunda 
fase e serão divididos em 
dois grupos de quatro inte-
grantes para decidir quem 
sobe à Segunda Divisão na-
cional, os quatro piores clu-

bes caem de divisão. O líder 
de cada chave garante vaga 
na final. O campeão da Série 
C será decidido após a reali-
zação de dois jogos.

Representante do futebol 
paraibano no Brasileirão da 
Série C, o Botafogo estreia 
contra o Operário-PR, em 
João Pessoa, sem data e horá-
rio ainda não definidos pela 
CBF. A cota de premiação 
para os 20 clubes que vão in-
tegrar o torneio em 2023 terá 
um reajuste de 18% em rela-
ção à temporada passada, o 
que representa o valor R$ 
18 milhões que serão distri-
buídos para as agremiações.

“Distribuir renda para os 
clubes que participam das 
nossas competições é um 
dos nossos objetivos nes-
ta gestão. Fazemos um tra-
balho de muita austeridade 
administrativa e financeira 
com a intenção de reverter 
parte das nossas receitas no 
fomento ao futebol. Estamos 
cumprindo esse compro-
misso”, disse Ednaldo Ro-
drigues, presidente da CBF.

O Brasileirão da Série C 
também vai contar com in-
vestimento de mais R$ 50 
milhões. O valor é referente 
ao pagamento de transpor-
te, hospedagem, alimenta-
ção, custos de arbitragem e 

dopagem que ocorrem nas 
partidas.

Com Campinense, Sousa 
e Nacional de Patos na dis-
puta, o Brasileirão da Série D 
será disputado por 64 equi-
pes divididas em oito gru-
pos regionalizados. Os clu-
bes disputarão 14 rodadas 
em jogos de ida e volta, sen-
do que ao final da fase classi-
ficatória, os quatro primeiros 
colocados de cada fase avan-
çam para a segunda fase.

A partir da segunda os 
confrontos ocorrem no mo-
delo de mata-mata, com 
partidas de ida e volta. As 
quatro melhores equipes 
classificadas subirão para 
a Série C de 2024. Todas as 
equipes paraibanas irão 
disputar a competição pelo 
grupo A3. Além de Campi-
nense, Sousa e Nacional, o 
grupo ainda é formado por 
Globo-RN, Iguatu-CE, Paca-
jus-CE, Potiguar-RN e San-
ta Cruz-PE. Na abertura da 
competição, o Nacional de 
Patos recebe o Potiguar, en-
quanto que Sousa e Campi-
nense jogam como visitantes 
contra Globo-RN e Pacajus-
CE, respectivamente.

Nesta edição, a CBF vai 
distribuir R$ 25 milhões 
para os participantes do 
campeonato. O valor re-

presenta uma quantia 50% 
superior ao repassado em 
2022. Dessa forma, cada clu-
be vai embolsar a quantia de 
R$ 300 mil por participação, 
pagos em três parcelas.

Botafogo e Campinense
Botafogo e Campinense 

irão representar o futebol 
paraibano na disputa das 
competições nacionais no 
segundo semestre da tem-
porada, no entanto os clu-
bes iniciam os preparativos 

para uma semana com jo-
gos decisivos que podem di-
tar os rumos do calendário 
esportivo das duas equipes 
para a temporada de 2023.

Ambas as equipes en-
tram em campo pela última 
rodada da fase classificató-
ria do Campeonato Parai-
bano fora do G4 e cada qual 
vivendo uma pressão por 
resultados positivos para se-
guirem na competição esta-
dual. O Botafogo ocupa a 5ª 
colocação e precisa vencer 

o Nacional, em Patos, para 
avançar às semifinais. 

Já o Campinense vai pre-
cisar vencer o Auto Espor-
te, em João Pessoa, e ainda 
torcer por tropeços de Tre-
ze e Botafogo para ficar com 
uma das vagas. Em caso de 
eliminações, as equipes fi-
carão de fora da disputa das 
principais competições re-
gionais e nacionais do ca-
lendário esportivo da tem-
porada do futebol brasileiro 
de 2024.
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A diretoria do Auto Espor-
te anunciou no início desta se-
mana, através de nota oficial, 
que confirmou uma proposta 
de venda do Centro de Treina-
mentos do Mangabeirão, lo-
calizado na Zona Sul de João 
Pessoa, para um grupo vare-
jista do estado do Maranhão, 
no valor de R$ 25 milhões.

De acordo com a nota ofi-
cial, a decisão pela venda foi 
aceita por unanimidade pelos 
conselheiros presentes na reu-
nião do Conselho Deliberati-
vo, que avaliou a proposta de 
venda do patrimônio do clube. 
Para ter direitos legais sobre o 
imóvel, o grupo comprador fez 
a proposta de R$ 25 milhões, 
além de patrocínio ao clube nas 
próximas três temporadas com 

o valor fixado em R$ 20 mil.
Em contato com a reporta-

gem do Jornal A União, a di-
retoria alvirrubra confirmou 
a proposta de compra, inclu-
sive, admitiu avanço nas ne-
gociações e a expectativa de 
confirmar a transação até os 
próximos 90 dias.

“Nesse primeiro momento 
chegamos a fase de aprovação 
pela proposta que foi feita pelo 
grupo interessado na compra. 
Em se avançando as tramita-
ções legais, acredito que em 90 
dias teremos a definição so-
bre as negociações”, confir-
mou Joacil Júnior, vice-presi-
dente do clube.

A informação pegou de 
surpresa o ex-presidente do 
clube no biênio 2013/2014, De-
mócrito de Assis, que questio-
nou o valor aceito pela ven-
da do imóvel. O ex-dirigente 

acredita que é preciso apre-
sentar transparência nas ne-
gociações da possível venda 
do patrimônio.

“Na época em que fui pre-
sidente, o clube sempre foi as-
sediado pela venda deste pa-
trimônio, inclusive, com o 
valor bem acima do que atual-
mente foi aceito, a proposta na 
época foi de R$ 40 milhões. 
Não sou contra a venda, mas a 
negociação tem que ser trans-
parente. Quem avaliou esse 
valor? É inconcebível que o 
patrimônio tenha sido desva-
lorizado, levando em conside-
ração o desenvolvimento geo-
gráfico do local”, disse.

Para o radialista esportivo 
da Rádio Tabajara, Sousa Jú-
nior, a situação de venda do 
imóvel é algo que os conse-
lheiros do clube sempre mani-
festaram o desejo. O profissio-

nal acredita não vê vantagens 
na decisão tomada pela possí-
vel negociação do patrimônio 
do clube. 

“Esse patrimônio foi adqui-
rido por ex-conselheiros que, 
inclusive, já faleceram. Poste-
riormente, sucessivas tenta-
tivas de vendas foram feitas 
por outras diretorias, porém, 
sem êxito. Não vejo essa ven-
da como benefício com relação 
a construção de um novo pa-
trimônio. Acredito que a úni-
ca coisa de positivo na venda, 
seria o fato de o clube receber 
o patrocínio financeiro duran-
te três temporadas” 

Apesar das críticas e des-
confiadas, Joacil Júnior, admi-
tiu que o principal objetivo da 
venda do CT do Mangabeirão 
é a possibilidade de garantir 
estrutura financeira e investi-
mentos de recursos para cons-

trução de um novo centro de 
treinamentos.

“É importante deixar cla-
ro que o clube não está à ven-
da. A nossa ideia é negociar a 
venda do Mangabeirão para 
angariarmos recursos e viabi-
lizar a construção de um cen-
tro de treinamentos com uma 
nova estrutura que possa ofe-
recer condições de investimen-
tos nos atletas das categorias de 
base. E consequentemente, vol-
tar a brigar títulos tendo como 
suporte o equilíbrio financei-
ro do clube”, finalizou. Na pró-
xima semana será convocada 
uma reunião com os torcedo-
res para esclarecer todas as 
informações e também, den-
tre esses, serão escolhidos três 
representantes para acompa-
nhar e ajudar em todo o pro-
cesso e andamento do projeto 
e futuro do Auto.

R$ 25 milhões

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Campinense perdeu sábado para o Ferroviário e, no próximo domingo, joga contra o Auto Esporte

Clubes paraibanos já conhecem adversários na estreia
brasileiro
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O Centro de Treinamento do Auto 
Esporte fica localizado em Mangabeira, 
e há vários anos o clube vem buscando 
uma forma de vender o patrimônio 
para se estabelecer em outro local

“Esse patrimônio 
foi adquirido por 
ex-conselheiros 
que, inclusive, 
já faleceram. 
Posteriormente, 
sucessivas 
tentativas de 
vendas foram 
feitas por outras 
diretorias, 
porém, sem êxito

Sousa Júnior

Conselho do clube confirma proposta de grupo varejista
 do Maranhão para comprar o Centro de Treinamento 
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Estado fica com o segundo lugar na categoria 40+ numa c0mpetição que envolveu outras equipes de PE, RN e AL

Paraibano master acontece no IFPB
Basquete

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Aconteceu nos dias 3, 4 e 5 
deste mês o Campeonato Pa-
raibano Feminino Master de 
Basquete. O evento, realizado 
no ginásio do Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB), reuniu 
equipes da Paraíba, Pernam-
buco, Rio grande do Norte e 
Alagoas. 

A disputa aconteceu nas 
categorias 30+ e 40+. Pernam-
buco sagrou-se a grande cam-
peã do torneio garantindo o 
primeiro lugar nas duas cate-
gorias. Com vice-campeona-
to ficou a equipe de Maceió, 
na categoria 30+ e a Paraíba 
com o 40+.

Beco Bógus, que trabalha 
com basquete há 37 anos e 
é técnico das equipes 30+ e 
40+, falou sobre o torneio. “É 
muito importante esse tipo 
de competição para reforçar e 
motivar o basquete feminino 
da Paraíba. As nossas atletas 
tiveram um bom rendimen-
to e estão cada vez mais mo-
tivadas para treinar e partici-
par de outros eventos”. 

“Foi o primeiro torneio 
do ano da federação. Mar-
ca o retorno do basquete fe-
minino da Paraíba que há 
muito não tinha compe-
tições sendo realizadas”, 
destacou o presidente da 
Federação Paraibana de Bas-
quete, Wladmyr César.

O entrevistado disse ain-

da que o evento marca o início 
do calendário 2023, que deve 
ter também competições rea-
lizados juntos à Confederação 
Brasileira de Basquete (CBB). 
A ideia é fazer um Campeo-
nato a nível de base ou adul-
to, no feminino. “Estamos se-
guindo a programação que 
foi elaborada junto à direto-
ria. Considerando também a 
parceria com a secretária de 
Esportes do município com o 

projeto de um evento de 3x3, 
um pouco mais pra frente”.

O presidente da federa-
ção reforçou a importância 
do Campeonato Paraibano 
Feminino Master de Basque-
te e falou também sobre o in-
teresse em se trabalhar a base 
do esporte aqui no estado. “A 
nossa ideia é realizar o femi-
nino de base e a continuação 
do masculino de base. A pro-
posta da federação é exata-

mente dar foco na base e no 
basquete feminino”.

Unifacisa
No último sábado, a Uni-

facisa voltou a perder na Liga 
Nacional de Basquete. O time 
paraibano foi derrotado pelo 
Pato Branco-PR por 82 a 71 e 
caiu para a décima posição no 
NBB. O próximo jogo será no 
dia 10 contra o Basquete Cea-
rense, na Arena Unifacisa.

Aprendi que no futebol, como em outras 
áreas, o dinheiro é uma das coisas mais 
importantes para fazer algo crescer e ter 

sucesso. Mas aprendi também, que ele não é o 
suficiente, principalmente nos dias atuais, onde 
tudo, ou quase tudo, está se profissionalizando, e 
por isso, esse dinheiro tem de ter uma boa gestão. 
O futebol brasileiro e também o paraibano estão 
cheios desse exemplo, que não basta ter apenas 
um maior poder de investimento.

Antes de entrar na Paraíba, tomo como 
exemplo o clube mais rico do país e dono de uma 
torcida de mais de 40 milhões de torcedores. 
Claro que quem acompanha o futebol sabe que 
estou falando do Flamengo. A fase atual do rubro-
negro carioca mostra claramente que mesmo com 
os milhões em patrocínio, rendas e principalmente 
com as vendas milionárias de atletas da base, o 
time passa uma crise terrível dentro de campo, 
sem ganhar nada que vem disputando neste 
início de ano.

Não faltam craques, comissão técnica 
importada da Europa e condições de treinamento 
de primeiro mundo. E como explicar então a má 
fase do time carioca, que perdeu a Supercopa do 
Brasil, deu vexame no Mundial de Clubes e perdeu 
a Recopa Sul-Americana. Mais recentemente, 
chegou a perder para o Vasco da Gama, um 
time que veio da Série B e ainda em formação, 
tentando voltar a ser um time respeitado no país.

É muito fácil apontar que o técnico é o grande 
responsável pela má fase do time. Mas quem 
escolheu esse técnico? Por que tirou o técnico que 
tinha o time na mão e conquistou a Copa do Brasil 
e a Libertadores? Alguns jogadores estão longe 
de sua forma física ideal e até de motivação para 
jogar, porque já conquistaram tudo o que tinha 
direito. Por que, então, eles estão sendo mantidos 
como titulares? O time carece de bons jogadores 
em algumas posições, e porque o clube não 
contrata? Alguns garotos da base estão pedindo 
passagem e por que só entram em campo quando 
o jogo está praticamente perdido? 

Essa série de perguntas só me leva a crer 
que o problema do Flamengo é a má gestão 
do clube, por figuras que estão se realizando 
na vida pessoal e não estão nem aí para o que 
deve ser feito. Por que será que o clube resiste 
a possibilidade de virar uma empresa com 
uma gestão profissional? Claro que isso iria de 
encontro a muitos interesses de alguns dirigentes 
amadores, que mamam nas tetas do clube.

Está claro que o sucesso do supertime de 
2019 não foi da atual gestão e sim de um técnico 
português chamado Jorge Jesus. Desde que ele 
saiu, que entra técnico e sai técnico e os insucessos 
são todos creditados aos treinadores. Será que 
ninguém presta? Será que por Jorge Jesus ser 
português só serve para o Flamengo técnicos 
portugueses? Se é assim, por que Paulo Sousa não 
fez um trabalho brilhante? E por que o compatriota 
Vítor Pereira está com os dias contados no clube? 
E o que dizer do espanhol Domenec Torrent? Isto 
sem contar com os brasileiros Rogério Ceni e 
Renato. O único que deu certo e que conquistou os 
títulos que disputou, Dorival Júnior, foi mandado 
embora, porque só um técnico extrangeiro, de 
preferência vindo de Portugal, serve para o 
Flamengo. Os números estão mostrando que não 
é bem assim, e que o problema não é apenas 
técnico e sim administrativo. O clube vai continuar 
jogando dinheiro fora com o pagamento de multas 
e os resultados negativos dentro de campo se 
somando.

Aqui na Paraíba, temos o exemplo do 
Campinense e do Botafogo. São atualmente os 
clubes de maior poder de investimento do estado, 
mesmo não atravessando uma situação financeira 
tão boa. Dentro de campo, Raposa e Belo 
estão atualmente com menos pontos do que os 
modestos Nacional de Patos e São Paulo Crystal 
e correm sério risco de não chegarem sequer 
às semifinais de um Campeonato Paraibano, 
de baixíssimo nível técnico. É por isso que eu 
digo, não basta ter apenas um maior poder de 
investimento, amor ao clube e vontade de acertar.

Dinheiro não é nada 
sem uma boa gestão

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br
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A equipe 30+ de Pernambuco conquistou o título no Torneio disputado no ginásio do IFPB

Atual número 1 do mundo, 
Novak Djokovic está fora do 
Masters 1000 de Indian Wells, 
que teve a disputa das primei-
ras qualificatórias, ontem. O 
sérvio passou as últimas se-
manas tentando conseguir 
uma liberação especial para 
entrar nos Estados Unidos 
mesmo sem estar vacinado 
contra a Covid-19, mas, em-
bora estivesse sendo apoiado 
pelo US Open e pela Associa-
ção de Tênis dos EUA, teve o 
pedido negado pelo governo 
americano.

A retirada de Djokovic do 
torneio foi oficializada no final 
da noite de domingo pela or-
ganização do evento. Durante 
o final de semana, o senador 
americano Rick Scott já ha-
via antecipado que o Depar-

tamento de Segurança Inter-
na dos Estados Unidos havia 
negado a licença especial ao 
tenista. Scott e o colega sena-
dor Marco Rubio defendiam 
a liberação e chegaram a en-
viar uma carta ao presidente 
Joe Biden.

"Parece ilógico e desali-
nhado com as opiniões de 
seu próprio governo a deci-
são de não conceder a Djo-
kovic a licença que ele solici-
ta para que possa viajar para 
os EUA para competir em um 
evento profissional", afirmam 
os senadores na carta, com-
partilhada por Scott nas re-
des sociais. Eles também ar-
gumentam que Djokovic é 
"um atleta mundial de primei-
ra classe no auge de sua con-
dição física que não corre ris-
co de complicações severas da 
Covid-19".

Na última revisão das res-
trições para a contenção da 
Covid-19, o governo america-
no determinou que a exigên-
cia de comprovante de vaci-
na para turistas entrarem no 
país será mantida pelo menos 
até dia 11 de maio. 

Ciente da restrição, Djoko-
vic começou a se movimentar 
nos bastidores para conseguir 
o visto e chegou a se mostrar 
otimista de que teria sucesso 
na empreitada.

Na Austrália
O sérvio foi centro de gran-

de polêmica em janeiro de 
2022 ao ser impedido de dis-
putar o Aberto da Austrália 
por não ter se vacinado. 

Além disso, foi deporta-
do do país oceânico e banido 
de voltar por três anos. Tam-
bém foi impedido de dispu-

tar o Masters 1000 americano, 
assim como o US Open. No fi-
nal de dezembro, foi liberado 
da proibição de voltar à Aus-
trália, onde o comprovante de 
vacinação já não é mais obriga-
tório, por isso pôde disputar o 
Grand Slam do país. Foi o cam-
peão e celebrou o 22o título de 
um major, igualando o recor-
de do rival Rafael Nadal.

Djokovic esperava dispu-
tar o torneio de Indian Wells 
para ter a chance de ultra-
passar Nadal e se tornar o 
maior campeão do campeo-
nato. Atualmente, os dois di-
videm o posto, cada um com 
cinco títulos. 

O número 1 do mundo vive 
uma ótima temporada e teve, 
no final de semana, sua primei-
ra derrota do ano, ao perder a 
semifinal do Aberto de Dubai 
para Daniil Medvedev.

Agência Estado

master 100

Djokovic tem visto negado nos EUA

Foram definidos no úl-
timo sábado, 4, os finalis-
tas do Campeonato Interno 
Sub-100. Os jogos das semi-
finais, realizados na Vila 
Olímpica Parahyba, teve as 
equipes Coragem Dr. Chi-
na vencendo por 2 a 0 o Per-
severança Ivaldo e a equi-
pe Imortais Joel vencendo o 
time Gratidão Betinho pelo 
placar e 3 a 1. A final acontece 

no próximo dia 11, às 16h20.
A Associação Recreativa 

de Futebol Sub-100 da Paraí-
ba, responsável por realizar 
o evento, foi fundada em 12 
de março de 2002 e é basea-
da em cinco pilares. Prepa-
ração, coragem, humilda-
de, perseverança e gratidão, 
conceitos que representam 
o grupo e que nomeiam as 
equipes que também home-
nageiam ex-integrantes.

No dia 11 serão definidos 
também terceiro e quarto 

lugar, com disputa entre as 
equipes Perseverança Ival-
do e Gratidão Betinho às 
15h10.

"No mesmo dia teremos 
a premiação e  comemora-
ção de aniversário do clu-
be. A festa vai ser na Ansef 
e vai ter muita música, co-
mida e alegria", adianta Má-
rio José Dornelas, assessor 
de imprensa da associação.

Ao todo foram realizados 
11 jogos com 28 gols, sendo 
oito marcados pela equipe 

Coragem Dr. China, que de-
tém o título de  melhor ata-
que  da competição.

A Associação Recreativa 
de Futebol Sub-100 da Pa-
raíba completa 21 anos e o 
11o Campeonato Interno de 
Aniversário está sendo reali-
zado como forma de congre-
gar ainda mais os associados 
fortalecendo os laços de ami-
zade, integração e socializa-
ção, contribuindo também 
para a saúde física e mental 
dos participantes.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Coragem Dr. China e Imortais Joel são os
finalistas do Campeonato Interno Sub-100

vila olímpica
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Jefinho vive a expectativa 
de disputar a 5a Olimpíada

Dono de quatro medalhas de ouro em Jogos 
Paralímpicos (Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 
e Tóquio 2021), o ala Jefinho, da Seleção Brasileira 
de futebol de cegos, vive a expectativa de dispu-
tar sua quinta edição. Recuperado de problemas 
físicos que o afastaram dos torneios do ano passa-
do, o atleta de 33 anos vem recuperando a forma 
física e técnica para poder fazer o que mais gosta: 
estar em quadra e conquistar títulos. “Para ne-
nhum atleta é bom ficar de fora. A gente gosta de 
estar competindo o tempo todo, está acostumado 
há muitos anos com isso. Uma lesão é uma fase 
complicada em todos os sentidos. A gente perde 
muito física e tecnicamente, mas principalmente 
no aspecto psicológico. Sofri muito no último ano. 
A Seleção jogou várias competições e não estive 
presente em nenhuma”, diz o jogador, que conquis-
tou também três Copas do Mundo pelo Brasil e foi 
eleito o melhor do mundo na modalidade em 2010.

Curtas
Segunda fase da Copa do
Brasil vai começar hoje

A segunda fase da Copa do Brasil de 2023 será 
aberta, hoje, com o jogo entre Brasil de Pelotas e Ponte 
Preta, no Estádio Bento de Freitas. A partir desta fase 
o visitante não tem a vantagem do empate, pois se 
ocorrer a igualdade a decisão será nas penalidades. 
O Santos atuará em sua casa, na Vila Belmiro, contra 
o Iguatu, do Ceará, às 21h30 (de Brasília) no dia 9. O 
Botafogo, por sua vez, entra em campo somente na 
outra semana. A equipe enfrenta o Brasiliense no dia 
15, quarta-feira, às 20h, sob seu mando de campo. O 
local, porém, ainda não foi definido. Já Vasco e Grêmio 
também jogarão na semana que vem. O Imortal 
recebe o o Ferroviário-CE, às 20h do dia 16 de março, 
uma quinta-feira, em sua Arena. Os cariocas também 
jogam em casa, em São Januário, no mesmo dia. O 
duelo é diante do ABC-RN, às 21h30. 

Falcão não vê motivo para
demitir técnico do Santos

Coordenador técnico do Santos, Paulo Roberto 
Falcão falou sobre a derrota vexatória do Santos diante 
do Ituano, por 3 a 0, no Novelli Júnior, pela 14ª rodada do 
Campeonato Paulista. Apesar da eliminação precoce 
no torneio pelo terceiro ano consecutivo, o dirigente 
bancou a permanência da comissão técnica de Odair 
Hellmann. "Não tenho nada a acrescentar. Está todo 
mundo triste, envergonhado pela atuação. Vamos ter 
reuniões para definir algumas coisas. Não temos o 
hábito de esconder nada, não jogamos bem e isso nos 
preocupa muito. Vamos pensar com calma para ama-
nhã definir. Nossa situação foi muito ruim, mas nesse 
momento não se pensa em mudança de comissão 
técnica. Tenho total confiança. Foi uma derrota fora do 
contexto e todos temos culpa", disse o dirigente.

O treinador não comentou sobre a possibilidade de 
deixar o clube, mas estava claramente envergonhado 
com a derrota frente ao Ituano. O time foi totalmente 
apático durante os 90 minutos, não esboçou reação e 
ficou assistindo o time do interior paulista jogar.

Alonso é a única novidade
na abertura da Fórmula 1

A Red Bull fez o que se esperava dela na abertura da 
temporada 2023 de Fórmula 1. Max Verstappen venceu 
o GP do Bahrein, seguido por Pérez, garantiu uma im-
portante dobradinha. No entanto, quem roubou a cena 
foi espanhol Fernando Alonso.

O veterano piloto de 42 anos mostrou ter acertado ao 
ir para a Aston Martin e terminou a corrida na terceira 
posição, com ultrapassagens impressionantes em cima 
de Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Ele ainda contou 
com o abandono de Charles Leclerc para subir ao pódio.

“Terminar no pódio na primeira corrida do ano é in-
crível. O que a Aston Martin fez durante o inverno para 
ter o segundo melhor carro é irreal”, afirmou Alonso, 
que comemorou muito o retorno ao pódio, o que não 
acontecia desde 2021, no GP do Catar, que acabou com 
uma série de sete anos sem ficar entre os três primei-
ros colocados. Fernando Alonso admitiu também ter 
feito uma largada ruim no GP do Bahrein, nada que ti-
vesse atrapalhado muito seu desempenho, mas pode-
ria. Ele sofreu um toque no início, de seu companheiro 
Lance Stroll, que poderia ter provocado um abando-
no da corrida.

CLUBES   PG J V E D GP GC SG
1º  Flamengo  23 10 7 2 1 18 4 14
2º  Fluminense  22 10 7 1 2 18 3 15
3º  Vasco   20 10 6 2 2 18 6 12
4º  Volta Redonda  19 10 6 1 3 24 12 12
5º  Botafogo  19 10 6 1 3 13 5 8
6º  Audax Rio  13 10 3 4 3 12 13 -1
7º  Bangu   12 10 3 3 4 6 15 -9
8º  Portuguesa  10 10 2 4 4 8 14 -6
9º  Nova Iguaçu  10 10 2 4 4 4 11 -7
10º  Madureira  9 10 2 3 5 5 14 -9
11º  Boavista  5 10 1 2 7 8 20 -12
12º  Resende  4 10 1 1 8 3 20 -17

Técnico vê conquistas individuais de Raphael Veiga, Rony e Weverton como uma razão do sucesso coletivo do clube

Abel destaca convocação de jogadores
palmeiras

Marcos Antomil 

Agência Estado

Abel Ferreira é um trei-
nador que prioriza os as-
pectos coletivos do jogo. O 
português não gosta, por 
exemplo, de responder per-
guntas sobre jogadores in-
dividualmente. Por isso, 
conquistas individuais são, 
para o comandante alviver-
de, mérito de todo o clube.

Na última sexta-feira, 
o Palmeiras teve três joga-
dores convocados para de-
fender a Seleção Brasileira 
no dia 25 de março dian-
te do Marrocos em amisto-
so. O meia Raphael Veiga e 
o atacante Rony vão debu-
tar com a camisa do Brasil 
e terão a companhia do go-
leiro Weverton.

“Eu acho que as convo-
cações são fruto de um tra-
balho que tem sido feito por 
todos, inclusive pela comis-
são técnica. Portanto, não 
há só satisfação para os jo-
gadores, fruto do seu traba-
lho e dedicação. Tínhamos 
mais dois que, na minha 
opinião, também poderiam 
ir, mas não é minha fun-
ção. Disse a esses dois que, 
quando temos um sonho, 
não podemos desistir dele, 
independentemente da ida-
de que temos. Enfim, é um 
prêmio para Veiga, Wever-
ton e Rony e também para 
o Palmeiras. É um orgulho 
para todos e para os torce-
dores”, afirmou Abel.

Quartas de final
O  Palmeiras vai enfren-

tar o São Bernardo pelas 
quartas de final do Cam-
peonato Paulista. O adver-
sário do ABC teve a segun-
da melhor campanha do 

Estadual, enquanto o time 
alviverde liderou a primei-
ra fase.

Abel afirma que se de-
bruçará sobre as caracte-
rísticas do adversário para 
definir as estratégias do 
duelo. O treinador espera 
que o apoio do torcedor faça 
a diferença para a equipe 
avançar para a semifinal.

“Vou começar agora a es-
tudar o adversário. Olhan-
do para os números, foi o 
segundo classificado, foram 
melhores que os outros to-
dos. Vamos fazer o de sem-
pre: respeitar o rival, enten-
der como eles vão jogar, mas 
estaremos na nossa casa e 
temos a ambição de passar 
à próxima fase. Os últimos 
dois resultados (do São Ber-
nardo) não foram tão bons, 
é uma equipe que quando 
começa ganhando se fecha 
muito, como fez com o São 

Paulo. São fortes na bola pa-
rada também”, disse Abel, 
que também entende que há 
espaço para a equipe melho-
rar, especialmente no setor 
do ataque.

“Fico contente porque 
há margem para nós me-
lhorarmos. Nós perdemos 
jogadores que nos davam 
uma dinâmica e temos de 
criar novas dinâmicas ofen-
sivas. Temos muita coisa 
para melhorar individual 
e coletivamente, andando 
com a corda esticada e em 
alerta. O modelo e a ideia 
de jogo estão sempre em 
construção. Não gosto de 
estar sempre fazendo a 
mesma coisa, porque leva 
à acomodação”, afirmou.

As outras partidas das 
quarts de final serão Bra-
gantino x Botafogo-SP, São 
Paulo x Água Santa e Co-
rinthians x Ituano.
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O Fluminense precisa de uma vitória para ser campeão, amanhã

Rony e Veiga estão relacionados para o amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos

A última rodada que 
vai definir os últimos se-
mifinailistas do Campeo-
nato Carioca e, principal-
mente, o vencedor da Taça 
Guanabara acontece nes-
te meio de semana. Ama-
nhã, Flamengo e Flumi-
nense voltam a jogar pelo 
título, a partir das 21h10. 
As outras duas vaga para 
a decisão do Campeona-
to Carioca estão entre Vas-
co, hoje terceiro colocado, 
Volta Redonda, quarto co-
locado e Botafogo, quinto 
colocado. Essas três equi-
pes definem a situação na 

quinta-feira, dia 9. No fim 
de semana, o destaque fi-
cou por conta da quebra 
de invencibilidade do Fla-
mengo pelo Vasco, na vi-
tória por 1 a 0 e as golea-
das impostas por Volta 
Redonda sobre o Madu-
reira por 6 a 0 e o Flumi-
nense que aplicou 5 a o no 
Bangu. Além da pressão 
vivida pelo técnico Vítor 
Pereira, no Flamengo, o 
time deve ter mais desfal-
ques para enfrentar o Flu 
já que Tiago Maia e David 
Luiz\deixaram o campo 
machucados.

Última rodada da Taça Guanabara define o 
campeão e dois clubes finalistas do Carioca

rio de janeiro

“O modelo e a 
ideia de jogo 
estão sempre 
em construção. 
Não gosto de 
estar sempre 
fazendo a 
mesma coisa, 
porque leva à 
acomodação

Abel Ferreira

Classificação 
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Última rodada
Amanhã
21h10
Flamengo x Fluminense

9 de março
15h30
Resende x Audax-RJ
Boavista x Volta Redonda
19h30
Botafogo x Portuguesa-RJ
Nova Iguaçu x Madureira
Vasco x Bangu
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161 — Antonino Pio, imperador romano
1274 — Tomás de Aquino, padre e filósofo 
italiano
1517 — Maria de Aragão e Castela, rainha 
de Portugal
1724 — Papa Inocêncio XIII
1964 — Dom Carlos Gouveia Coelho, bispo 
católico (PB)
1965 — Luísa Mountbatten, rainha consorte 
da Suécia
1990 — Luís Carlos Prestes, militar e político 
brasileiro
1992 — Paulo Machado de Carvalho, 
empresário brasileiro
1999 — Antônio Houaiss, escritor, tradutor, 
crítico, diplomata e filólogo brasileiro
1999 — Stanley Kubrick, diretor, produtor e 
roteirista norte-americano
2010 — Leonardo, cantor brasileiro
2020 — Bola (Raimundo Nonato Batista 
Filho), carnavalesco (PB)
2020 — José Florêncio de Lima (Zé Lima), 
político (PB)
2021 — Antônio Queiroga Gadelha (Toinho 
Queiroga), médico anestesista (PB)

Mortes na História

Obituário
Remígio Querubino Neto
(?)/3/2023 – Aos 58 anos, na 
altura do Sítio Belém, em Sousa 
(PB). Ex-radialista, natural 
de Coremas (PB), estava 
desaparecido desde o dia 3 e foi 
encontrado morto na manhã do 
domingo (5) dentro de um carro submergido em 
um açude. Ele já havia trabalhado na Rádio 
Jornal AM de Sousa e atualmente residia em 
Brasília onde participava de uma ong que 
ajuda comunidades carentes.

Foto: Blog do Levi

Aldo Antas Tavares
(Aldo Boiadeiro)
1º/3/2023 – Na zona rural de Tabira, 
Sertão de Pernambuco. Paraibano 
foi encontrado morto próximo ao 
seu caminhão. Ele era natural de 
Manaíra (PB).

Foto: Reprodução

Paulo Caruso
(Paulo José Hespanha Caruso)
4/3/2023 – Aos 73 anos, em São 
Paulo (SP), de câncer. Cartunista, 
ilustrador, chargista e músico 
nasceu na capital paulista em 6 
de dezembro de 1949. Era irmão 
gêmeo de Chico Caruso, também cartunista. 
Cursou Arquitetura na Universidade de São Paulo 
(USP) no início dos anos de 1970, mas não exerceu 
a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de 
Piracicaba, no interior de São Paulo, uniu a paixão 
pela música ao amor pelos cartuns e montou uma 
banda só com cartunistas. Desenhou mais de 50 
anos da história do Brasil com traços afiados.

Foto: Reprodução

Romualdo Arppi Filho
5/3/2023 – Aos 84 anos, em 
Santos (SP), em decorrência de 
problemas renais. Ex-árbitro de 
futebol brasileiro que apitou a 
final da Copa do Mundo de 1986, 
no México, onde a Argentina 
conquistou o bicampeonato mundial ao vencer 
a Alemanha por 3 a 2. Nasceu em Santos, no 
dia 7 de janeiro de 1939. Iniciou a carreira aos 
14 anos e, profissionalmente, aos 20. Participou 
de três olimpíadas: Cidade do México (1968), 
Moscou (1980) e Los Angeles (1984).

Foto: A Tribuna

Sueli Correa Costa
4/3/2023 – Aos 79 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), de causa não 
revelada. Nascida em 25 de julho 
de 1943, compositora era carioca 
de vivência mineira, criada em 
Juiz de Fora (MG). Fez a primeira 
música, ‘Balãozinho’, em 1960, e se impôs a partir 
da década de 1970 como uma das melhores e 
mais refinadas melodistas do Brasil. Fez parcerias 
com letristas poetas como Abel Silva, Cacaso, 
Tite de Lemos, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro. 
Também instrumentista e cantora, deixa oito álbuns 
lançados entre 1975 e 2018.

Foto: Arthur Rangel

Tom Sizemore
(Thomas Edward Sizemore)
4/3/2023 – Aos 61 anos, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, em 
decorrência de um aneurisma 
cerebral. Ator que estrelou o filme ‘O 
Resgate do Soldado Ryan’ (1998). 
Concorreu a um Globo de Ouro pelo seu trabalho 
como protagonista no filme ‘Proteção à Testemunha’ 
(1999). Também atuou em produções como ‘Nascido 
em 4 de Julho’ (1989), ‘Caçadores de Emoção’ (1991), 
‘A Relíquia’ (1997), ‘Falcão Negro em Perigo’ (2001) e 
‘Planeta Vermelho’ (2000). Tinha um longo histórico 
de abuso de drogas, além de enfrentar problemas 
com a justiça.

Foto: Jordan Strauss

Ilmo Ferreira da Silva
3/3/2023 – Aos 17 anos, em Cabedelo 
(PB), por atropelamento. Servente de 
pedreiro morreu em um acidente na BR-
230, quando tentava atravessar a pista 
de Cabedelo em direção a João Pessoa 
e foi atingido por um carro. Ele voltava 
do trabalho.

Foto: Reprodução

André Ricardo (Andrezinho)
3/3/2023 – Aos 43 anos, em 
Itaporanga (PB), em decorrência de 
uma doença renal e uma parada 
cardiorrespiratória. Radialista e 
professor itaporanguense atuou em 
várias emissoras de rádio da região.

Foto: Redes Sociais

Luciana Crepaldi
28/2/2023 – Aos 58 anos, de infarto, 
quando se recuperava de uma dengue. 
Jornalista era editora-chefe do telejornal 
MS2, da TV Morena, afiliada da Globo 
em Campo Grande (MT). Natural de 
Presidente Prudente (SP), era jornalista 
desde 1988, quando se graduou pela Unesp de Bauru. 
Também era professora de redação e comunicação em 
universidades. Era ativista em defesa dos animais.

Foto: Terra

Rickson Pinto e Yanny Brena
(?)/3/2023 – Ambos aos 26 anos, em 
Juazeiro do Norte (CE), de causa não 
divulgada (caso é investigado como 
feminicídio seguido de suicídio). 
Ela, que era presidente da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte, e o 
namorado foram achados mortos na residência onde 
moravam. Médica e filiada ao PL, ela foi eleita presidente 
da câmara em novembro do ano passado e era irmã 
do deputado federal cearense Yury do Paredão (PL). A 
vereadora estava sem fazer contato desde o dia 2, um dia 
antes dos corpos serem encontrados.

Foto: Arquivo Pessoal

Márcio Guedes
3/3/2023 – Aos 76 anos, de câncer. 
Jornalista e comentarista esportivo, que 
teve passagens pela TV Bandeirantes, 
Rede Manchete, Rede Globo, Record, 
ESPN, TVE e TV Brasil. Iniciou sua 
trajetória no jornalismo impresso, na 
década de 1970, no Jornal do Brasil. Trabalhou também 
nos jornais O Globo e O Dia (onde escrevia a coluna 
‘Contra-Ataque’).

Foto: Divulgação

Aforismo
“Leitor de ‘A Doutrina de Buda’, 

cismei um dia que a minha mulher 
poderia ter razão. Não seriam 

esses cachorros meus seguidores 
amigos ou familiares que morreram 

e retornaram ao plano terrestre 
reencarnados em animais?”

William Costa
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Tribunal de Justiça da PB diz que empresa não pode ser responsabilizada por choque elétrico que vitimou adolescente

Energisa é inocentada por morte
JULGAMENTO

Da Redação

A Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) decidiu que a Energisa 
Paraíba não pode ser responsa-
bilizada pela morte de um ado-
lescente vítima de choque elé-
trico ao tentar passar por baixo 
de uma fiação instalada para 
alimentação de uma bomba 
d’água, no Sítio Riacho da Lé-
gua, localizado no município 
de Conceição, fato ocorrido no 
dia 24 de abril de 2017. Na ape-
lação, o caso foi julgado e teve 
a relatoria do desembargador 
Marcos William de Oliveira.

Conforme o laudo da Po-
lícia Civil, constatou-se que a 
instalação elétrica da bomba 
d’água, na propriedade onde 
ocorreu o fato, era irregular e 
precária, não apresentando o 
mínimo de segurança ou de 
condições de uso, ensejando 
um iminente risco de aciden-
te, uma vez que era compos-
ta por dois fios, um encapado 
e outro sem proteção, que saía 

de uma residência, suspen-
sa por varas de madeiras e se-
guia para uma instalação co-
berta de alvenaria, localizada 
em meio ao capinzal, o que de-
monstra o descaso e a impru-
dência do proprietário do sítio 
onde ocorreu o evento danoso.

“A Energisa não pode ser 
responsabilizada, no caso em 
análise, pelo simples fato de 
ser concessionária de energia 
elétrica, quando a responsa-
bilidade pelo evento danoso 
se deu por conta de terceiro. 
Se fosse assim, em todos os 
casos de morte por eletroples-
são (lesão ou morte provoca-
da pela exposição do corpo 
a uma carga letal ou não de 
energia elétrica, de forma aci-
dental) seria a Energisa res-
ponsável pelo simples fato de 
ser a fornecedora de energia, 
o que é incabível”, destacou 
na sentença o juiz Francis-
co Thiago da Silva Rabelo, da 
Vara Única de Conceição.

Também foi esse o enten-
dimento do desembarga-

dor Marcos William no jul-
gamento do recurso. “Com 
efeito, tem-se que, no caso 
específico destes autos, não 
há como possa ser reconhe-
cida a pretendida responsa-
bilização do segundo réu, 
posto que afastada pela ex-
cludente de responsabili-
dade da culpa exclusiva de 
terceiro, não se havendo de 
falar, portanto, em dever de 
indenizar”, pontuou. Da de-
cisão cabe recurso.

Edson MatosFinitudes

Localizado na Chácara São Francisco de Assis, no município do Conde, 
na Região Metropolitana de João Pessoa, o Cemitério Descanso do Me-
lhor Amigo é destinado ao sepultamento de animais domésticos, como 

cães, gatos, hamsters, coelhos e pássaros.

Segurança
Laudo da Polícia 

Civil constatou que 
instalação elétrica 

em bomba d’água em 
uma propriedade era 
irregular e precária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SEDE); 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARNALDO MARQUES 
BARBOSA - R$ 3.850,00.

Alcantil - PB, 08 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2023
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 DV00005/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS(SEDE); 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FÁBIO CLEMENTINO 
CALVACANTI DA SILVA - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 08 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SEDE). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2023. DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÍDE – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PF. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Alcantil e: CT Nº 00013/2023 - 08.02.23 - ARNALDO MARQUES BARBOSA - R$ 3.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – SEMEC (SEDE); RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA SALETE DE MENDONÇA - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 10 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2023
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 DV00008/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CUL-
TURAL JARDEL MARQUES DE SOUSA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIRÔA - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 10 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2023
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 DV00009/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFÁCIO - R$ 4.400,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
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: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA TORRE 
DE TV DIGITAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VALDERI 
JOSÉ DE MACEDO - R$ 5.500,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
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: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO 
DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS– SCFV (SEDE); RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOAO BOSCO DAMASIO - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 17 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2023
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 DV00012/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINC. –SCFV EM BARRA DE AROEIRAS; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WILLIAMES MARQUES DE SOUZA - R$ 5.500,00.

Alcantil - PB, 17 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2023
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 DV00013/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV/CRAS NO DISTRITO DE LAGOA 
DO JUCÁ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDNALDA 
ALVES DE OLIVEIRA - R$ 4.950,00.

Alcantil - PB, 17 de Fevereiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de ali-
mentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB, com fornecimento de 
forma parcelada, conforme necessidade Administração; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA 
TRIUNFO EIRELI - R$ 6.950,00; JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 384.724,50; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 6.195,00.

Alcantil - PB, 06 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de alimentos 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB, com fornecimento de forma 
parcelada, conforme necessidade Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - R$ 6.950,00; JKJ DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 384.724,50; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 6.195,00.

Alcantil - PB, 06 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2023
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 DV00014/2023, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para ministrar curso de capacitação na Nova 
Lei de Licitações 14.133/21; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: NICOLLE PONTES DE ARAUJO 10207410402 - R$ 14.000,00.

Alcantil - PB, 03 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar curso de capacitação na Nova 
Lei de Licitações 14.133/21. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
02002.04.122.1002.2003–MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA FONTE – 500. VIGÊNCIA: até 02/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00040/2023 - 03.03.23 - NICOLLE 
PONTES DE ARAUJO 10207410402 - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
NAS LOCALIDADES AMADOR E BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 915300/2021/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA 8008.20.606.1010.1025 – CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MO-
LHADAS E MELHORIA EM E 08008.15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500 700 CONTRATO DE REPASSE 
Nº 915300/2021/MDR/CAIXA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00041/2023 - 06.03.23 - IGOR ROCHA 
DE BRITO LIRA - R$ 495.276,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE 
CONV. E FORT. DE VÍNCULOS– SCFV (SEDE). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00011/2023. DOTAÇÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS– DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OUTRSO SERVIÇOS DE PESSOA 
FISICA. 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00021/2023 - 17.02.23 - JOAO BOSCO 
DAMASIO - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINC. –SCFV EM BARRA DE AROEIRAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00012/2023. DOTAÇÃO: FUNDO DE ASSIST. SOCIAL – FMAS – 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00022/2023 - 17.02.23 - WILLIAMES 
MARQUES DE SOUZA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV/CRAS NO DISTRITO DE 
LAGOA DO JUCÁ. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2023. DOTAÇÃO: 
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00023/2023 - 17.02.23 - EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA - R$ 4.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA TORRE 
DE TV DIGITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2023. DOTAÇÃO: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 
– OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.3.9.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00020/2023 
- 16.02.23 - VALDERI JOSÉ DE MACEDO - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – SEMEC (SEDE). FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00007/2023. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) – OUTROS SER-
VIÇOS DE PF – 3.3.90..36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00016/2023 - 10.02.23 - MARIA SALETE 
DE MENDONÇA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
CULTURAL JARDEL MARQUES DE SOUSA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00008/2023. DOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00017/2023 - 10.02.23 - MARIA RAQUEL DE 
CASTRO FIGUEIRÔA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DV00009/2023. DOTAÇÃO: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DESENVOLVER 
AS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00019/2022 - 16.02.23 - EDNILDES CARLOS DA SILVA 
BONIFÁCIO - R$ 4.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS(SEDE). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2023. DOTAÇÃO: FUNDO MUN. DE 
SAÚDE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI-
CA – 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00014/2023 - 09.02.23 - FÁBIO CLEMENTINO 
CALVACANTI DA SILVA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
ou pessoa física do ramo pertinente para fornecimento de refeições para membros das equipes 
de profissionais composta por “médico, dentista, enfermeiro e outros” da secretaria municipal 
de saúde prestadores de serviços em “UBS” – (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) instaladas em 
comunidade rurais e distritos 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 Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 20 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, destinados ao 
atendimento de diversos setores da Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:30 horas do dia 20 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de materiais de construções 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de materiais elétricos diversos, 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços objetivando contratações futuras, para: Eventuais contratações de empresas especializadas 
para locação, montagem e desmontagem de palco, sonorização, equipamento de iluminação, 
portal, refletor, grupo gerador, fechamento, tendas, tablados, arquibancada, camarim, painel de 
led e outros, destinados aos eventos promovidos neste ano de 2023, pela Prefeitura Municipal de 
Arara PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 060/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 03 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2023, que objetiva: 
Aquisição de medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 216.635,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
- R$ 600,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 8.372,00; DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS BACKES EIRELI - R$ 13.888,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 38.370,00; EMPRESA 
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
- R$ 2.910,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 15.240,00; 
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 6.000,00; MD MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 9.840,00; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA – 
EP - R$ 32.211,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 1.600,00; REDE DOUTOR FARMA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 44.184,00.

Arara - PB, 03 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas, todas localizadas na zona urbana do 
Município de Arara PB. Objeto do Contrato de Repasse nº 924842/2021/MDR/CAIXA. LICITAN-
TES HABILITADOS: Comercial Construtora Fénix, CNPJ 73.041.188/0001-90. LICITANTES 
INABILITADOS: Construtora Gurgel Soares LTDA, CNPJ 05.052.764/0001-44; Não atendeu ao 
item 8.3.4. do Edital. Construtora Almeida Diniz, CNPJ 44.470.696/0001-95; Não atendeu ao item 
8.3.3, apresentando Certidão Simplificada em nome de outra empresa; Não atendeu ao item 
8.3.4. do Edital. Nobrega & Nobrega Construções e Projetos LTDA, CNPJ 40.309.921/0001-55; 
Não atendeu aos itens 6.8.2, 8.3.4. do Edital. Auto Via Locações e Construções LTDA, CNPJ 
45.078.186/0001-30; Não atendeu ao item 8.3.4. do Edital. AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ 42.509.997/0001-50; Não atendeu aos itens 6.1, 6.8.2, 8.2.12 e 8.3.4 do Edital; Apre-
sentou CRC do contador vencido. R & N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, CNPJ 
17.604.005/001-26; Apresentou os itens do Edital 8.2.6 e 8.2.8 vencidos; Não atendeu ao item 
8.3.4 do Edital. Construtora Gurgel Soares LTDA, CNPJ 05.052.764/0001-44; Não atendeu ao 
item 8.3.4 do Edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 16/03/2023, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 06 de Março de 2023.
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2023, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACAMED 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 216.635,00; 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 600,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 8.372,00; 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - R$ 13.888,00; DROGAFONTE LTDA 
- R$ 38.370,00; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 2.910,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – 
EPP - R$ 15.240,00; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 6.000,00; MD MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI - R$ 9.840,00; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE 
MED. LTDA – EP - R$ 32.211,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 1.600,00; REDE DOUTOR FARMA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 44.184,00.

Arara - PB, 03 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00001/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2023, que objetiva: Aquisição de medicamentos psicotrópicos no decorrer do ano de 2023; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 212.451,20.

Araruna - PB, 06 de março de 2023
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00002/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2023, que objetiva: Aquisição de medicamentos injetáveis no decorrer do ano de 2023; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 234.367,35.

Araruna - PB, 06 de março de 2023
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00003/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2023, que objetiva: Aquisição de medicamentos básicos no decorrer do ano de 2023; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 198.146,64.

Araruna - PB, 06 de março de 2023
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos no decorrer do ano de 2023. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2023 - Ata de Registro de Preços nº 00023/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00023/2022, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO/PB. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 
– Recursos Próprios do Município/Recursos Federais 02.000 – Poder Executivo 03.000 – Fundo 
Municipal de Saúde 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE 10 301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA 10 301 0012 2075 
COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS–CAPS–CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 10 302 
0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 
DE URGENCIA 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 
Elemento de Despesa: 33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 
00009/2023 - 06.03.23 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 212.451,20.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis no decorrer do ano de 2023. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2023 - Ata de Registro de Preços nº 00033/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00033/2022, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO/PB. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 
– Recursos Próprios do Município/Recursos Federais 02.000 – Poder Executivo 03.000 – Fundo 
Municipal de Saúde 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE 10 301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA 10 301 0012 2075 
COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS–CAPS–CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 10 302 
0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 
DE URGENCIA 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 
Elemento de Despesa: 33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 
00010/2023 - 06.03.23 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 234.367,35.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos básicos no decorrer do ano de 2023. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2023 - Ata de Registro de Preços nº 00038/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00038/2022, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO/PB. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 
– Recursos Próprios do Município/Recursos Federais 02.000 – Poder Executivo 03.000 – Fundo 
Municipal de Saúde 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE 10 301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA 10 301 0012 2075 
COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS–CAPS–CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 10 302 
0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 
DE URGENCIA 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 
Elemento de Despesa: 33903099 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 
00011/2023 - 06.03.23 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 198.146,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETROLUZ COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 211.973,00; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E 
CONSTRUCAO LTDA - R$ 34.510,80; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 46.035,00; LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 45.435,00.

Aroeiras - PB, 03 de Março 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, 03 de Março de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Aroeiras: ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.08.00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE-
NIZAÇÃO / 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 00068/2023 - 06.03.23 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 
288.525,56; CT Nº 00069/2023 - 06.03.23 - OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
- R$ 15.273,90; CT Nº 00070/2023 - 06.03.23 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 750,00; CT Nº 00071/2023 - 06.03.23 - PHISALIA DISTRI-
BUIDORA LTDA - R$ 3.236,00; CT Nº 00072/2023 - 06.03.23 - KARLA KAROLINE FONTES 
MENESES - R$ 3.855,50; CT Nº 00073/2023 - 06.03.23 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE 
CEREAIS LTDA - R$ 1.455,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMAN-
DA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS 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 CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00064/2023 - 03.03.23 - ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - R$ 211.973,00; CT Nº 00065/2023 - 03.03.23 - GOIAS LED MATERIAIS 
ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 34.510,80; CT Nº 00066/2023 - 03.03.23 - GUSTAVO 
XAVIER GARCEZ - R$ 46.035,00; CT Nº 00067/2023 - 03.03.23 - LUMIART COMERCIO E SER-
VICOS LTDA - R$ 45.435,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 10 de Março 

de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00010/2023, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de 
medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@
gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 06 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
4ª NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. O Presi-
dente da CPL convoca o comparecimento da empresa: GILCIMARA AVILA BATISTON - CNPJ nº 
34.515.983/0001-10, para proceder o imediato retomada da obra, conforme Contrato n.º 00173/2020 
e ordem de serviços emitida no dia 28.09.2020. Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início da obra, implicará 
nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99156-0205.

Baia de Traição - PB, 06 de março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para 
aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 06/07; 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) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.
com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 06 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A 
DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM – PB, PARA O EXERCÍCIO 2023; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA - R$ 93.000,00.

Belém - PB, 06 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luís Sebastião Alves, Pregoeiro deste Município, 
torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 006/2023, que 
tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB, tendo em vista que a 
empresa arrematante do item (02) não compareceu para assinatura do contrato, assim sendo CONVOCO 
o Sr. IZAEL SILVA SANTOS, CPF n° 062.493.454-34 como participante melhor colocado, para manifestar 
seu interesse de contratar com os item remanescente no prazo de 3 (três) dias a contar da data dessa 
publicação. A contratação se dará nas mesmas condições propostas nos lances registrados em Ata. 

Belém, 06 de março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

 CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023
Aviso de interposição de recurso referente a Chamada Pública 001/2023. Objeto: AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR RURAL, 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA 
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. A CPL comunica a interposição de Recurso por parte dos 
interessados EVANDRO SOARES DA SILVA, ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA, RUBENS BA-
TISTA DOS SANTOS. Os interessados poderão apresentar contrarrazões ao recurso administrativo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. O referido 
recurso encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico https://belem.pb.gov.br, bem 
como na Sala da Comissão Permanente de Licitações onde os licitantes poderão obter vistas. 

Belém- PB, 06 de março de 2023.
Josivan Batista da Silva
CAR Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNI-
DADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III, CONFORME PROPOSTA N° 11429.813000/1210–02 
– MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301 .0428.1026 AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊ-
NIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00084/2023 - 28.02.23 - NUZIA LEILA DUTRA DA 
SILVA DANTAS - R$ 10.680,00; CT Nº 00085/2023 - 28.02.23 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 7.477,08; CT Nº 00086/2023 - 28.02.23 - GQS ELETROS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 9.130,00; CT Nº 00087/2023 - 28.02.23 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA - R$ 8.900,00; CT Nº 00088/2023 - 28.02.23 - KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
EPP - R$ 990,00; CT Nº 00089/2023 - 28.02.23 - C E CARVALHO COMERCIAL ME - R$ 714,99; CT 
Nº 00090/2023 - 28.02.23 - MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 
19.925,00; CT Nº 00091/2023 - 28.02.23 - ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 2.635,00; CT Nº 
00092/2023 - 28.02.23 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A 
SAUDE EIRELI - R$ 2.886,00; CT Nº 00093/2023 - 28.02.23 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 589,00; CT Nº 00094/2023 - 28.02.23 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA 
- R$ 12.522,00; CT Nº 00095/2023 - 28.02.23 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 4.050,00; 
CT Nº 00096/2023 - 28.02.23 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME-
DICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 11.193,90; CT Nº 00097/2023 - 28.02.23 - FABIO JOSE DE SENA 
01035021498 - R$ 1.218,60; CT Nº 00098/2023 - 28.02.23 - GO ATACADISTA LTDA - R$ 11.930,32; CT 
Nº 00099/2023 - 28.02.23 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 5.625,00; 
CT Nº 00100/2023 - 28.02.23 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 5.853,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta,  após análise pela 

Secretaria de Educação das amostras apresentadas, convoca as empresas participantes do Pre-
gão Eletrônico Nº 012/2023, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis), para 
reabertura da sessão, a qual ocorrerá no dia 10/03/2023 as 11:00hs, no endereço eletrônico: www.
licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. Informações no horário das 08:00hs 
às 14:00hs dos dias úteis. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo/PB, 06 de março de 2023
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00074/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00074/2022 cujo 

objeto AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO DE 20 KVA, 400 V COM BATERIAS 
INTERNAS, no mínimo 15 minutos de autonomia para atender as necessidades do Bloco Cirúrgico 
da nova sede do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa-HMMPAB no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo-SESCAB, marcado para o dia 14 de Março de 2023, 
às 09:00 horas, fica adiado até ulterior deliberação. 

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 06 de Março de 2023

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licita-

ção, torna público aos interessados, que, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
00025/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de 
limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com 
a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos os 
insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, visando manter condições adequadas 
de salubridade e higiene em todas as dependências internas e externas do Hospital e Maternidade 
Municipal Pe. Alfredo Barbosa - HMMPAB, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cabedelo-Pb, que estava marcada para o dia 10/03/2023 às 09:00h, , fica adiado até 
ulterior deliberação, uma vez necessária adequações no TERMO DE REFERÊNCIA pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme disciplinado no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.

Cabedelo - PB, 06 de março de 2023
Gabrielle Thays da Silva Mendes

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00015/2023 cujo 

objeto ontratação de empresa para aquisição de Equipamentos Permanentes (medico hospitalar) 
referente a Emenda Parlamentar: 04849697000/1220-03 , visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de cabedelo, marcado para o dia 07 de Março de 2023, às 09:00 
horas, fica adiado até ulterior deliberação. 

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 06 de Março de 2023

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023-FMS
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público aos interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 001/2023-FMS, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA RENASCER III, marcada para o dia 07/03/2023 às 09:00h, será adiada até 
ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude da necessidade de alterações nas planilhas orçamentárias. 
Informações no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo - PB, 06 de março de 2023
Ramon Sorrentino Batista

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.014/2023/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável interesse 
público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.014/2023/FMAS/PMCG, praticado por esta 
municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS 
DE FRUTAS – ME – CNPJ: 09.600.517/0001-96,  no valor  de R$ 17.580,00 (Dezessete mil, quinhen-
tos e oitenta reais), PARA A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL embasada no art. 
24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1018.2125; 08.244.1018.2126; 08.244.1018.2128; 08.243.1019.2131; 
08.243.1019.2135 Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000

Campina Grande, 03 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.015/2023/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável interesse 
público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.015/2023/FMAS/PMCG, praticado por esta 
municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – 
ME  – CNPJ: 21.187.875/0001-14,  no valor  de 17.190,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E NOVENTA   
REAIS), referente a  AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E AO 
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018 NO EXERCÍCIO 2023, embasada no art. 24, inciso 
II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.244.1019.2133 Elemento da Despesa: 3390.32. Fonte de Recursos: 15001000

Campina Grande, 03 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.027/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.027/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/PMCG E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME. 
OBJETO CONTRATUAL: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT 
ENXOVAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO 
SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 6.923/2018 NO EXERCÍCIO 2023. PRAZO: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.015/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, 
LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  08.244.1019.2133 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-32 FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E NEVALTO 
DE SOUSA PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 17.190,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E NOVENTA   
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA ALOCAR – LOCADORA DE VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A 
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA E QUINTA DO CONTRATO Nº 2.05.006/2021, NO PERCEN-
TUAL DE 6,3455%, CONFORME ART. 65, § 5º DA LEI 8.666/93 E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS 
CLÁUSULAS. VIGÊNCIA: O PRAZO DO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 FICA PRORROGADO POR 
MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA DE ENCERRAMENTO DO 1º TERMO ADI-
TIVO, QUAL SEJA DIA 05 DE MARÇO DE 2023. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E GILBERTO MOITA FILHO. DATA DE ASSINATURA: 03 DE MARÇO DE 2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 2.05.015/2022
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS 

DE GRÁFICA E SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTEN-
CENTES A SEMAS; FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, 
ART.57, §1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 2.05.001/2022. ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2023. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 
08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.243.1026.2139/ 
08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE: 1500/16600000. PARTES CON-
TRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FLAVIA ALMEIDA SILVA – ME - 1º 
ADITIVO. ASSINATURA: 03/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.026/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.026/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/PMCG E EDNALDO ARAÚJO – DE-RIVADOS 
DE FRUTAS – ME. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.014/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 
24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  08.243.1018.2125; 08.244.1018.2126; 
08.244.1018.2128; 08.243.1019.2131; 08.243.1019.2135. PRAZO: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E EDNALDO ARAÚJO. VALOR GLOBAL: R$ 17.580,00 
(DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS).  DATA DE ASSINATURA: 03/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; ADJUDICO o seu objeto a: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DES-
CARTAVEIS LTDA – ME - R$ 39.629,65; JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 - R$ 
4.764,70; XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 17,00.

Caraúbas - PB, 28 de Fevereiro de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.T.A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME - R$ 39.629,65; JOSE MARCONI NEVES 
PROCOPIO 01878121448 - R$ 4.764,70; XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 17,00.

Caraúbas - PB, 02 de Março de 2023
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10004/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE; ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 
61.135,55.

Caraúbas - PB, 01 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10004/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 61.135,55.

Caraúbas - PB, 02 de Março de 2023
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS; ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO BRUNO MELO ALVES - R$ 161.460,00.

Caraúbas - PB, 03 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS; ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 - R$ 
589.672,00; PNEUMAX LTDA - R$ 835.928,00.

Caraúbas - PB, 03 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDUARDO BRUNO 
MELO ALVES - R$ 161.460,00.

Caraúbas - PB, 06 de Março de 2023
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDUARDO BRUNO MELO 
ALVES 04934198458 - R$ 589.672,00; PNEUMAX LTDA - R$ 835.928,00.

Caraúbas - PB, 06 de Março de 2023
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Março 
de 2023. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 22 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 06 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº PE10003/2023
Pregão Eletrônico nº 003/2023. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: SODIC – 

Sociedade para o Desenvolvimento Integrado nas Cidades Ltda-ME, CNPJ: 29.483.800/0001-92. 
Valor total contrato: R$ 11.800 (onze mil e oitocentos reais). Objeto: Prestar serviços de mão-de-
-obra especializada, na realização de curso, destinado à formação de 150 (cento e cinquenta) 
professores do ensino infantil, ensino fundamental I (1º ao 5º ano), ensino fundamental II (6º a 9º 
ano) e do EJA, com duração mínima de 20 (vinte) horas, tendo como público alvo os educadores 
que compõem a rede municipal de ensino do município de Coremas-PB. Forma de pagamento: O 
pagamento será efetuado logo após a realização do curso, mediante apresentação de declaração 
da secretária de educação atestando a conclusão dos serviços. Fonte de recurso 1: Recursos 
não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2:  Recursos não Vinculados do FUNDEF 30%; 
Fonte de recurso 3:  Recursos não Vinculados do MDE; Fonte de recurso 4:  Recursos de trans-
ferência do Governo Federal.  Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Assinaram em 23 de 
fevereiro de 2023, as partes: Irani Alexandrino da Silva (pela contratante) e Sr. Manoel Graciliano 
de França (pela contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento SINE DIE da Tomada de Preços nº 

00001/2023. Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 02 de Março de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ERRATA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023

ONDE SE LÊ: “HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WILTON 
DA COSTA SANTOS – ME - R$ 464.734,70.”

LEIA-SE: “HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WILTON DA 
COSTA SANTOS – ME - R$ 445.024,70.”

Publicado no DOE nº. 17.813, pag. 51 de 04/03/2023|Jornal A União pag. 26 de 04/03/2023|DOU 
nº. 42, sessão 3, pag. 226 de 02/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ERRATA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023

ONDE SE LÊ: “ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WILTON DA 
COSTA SANTOS – ME - R$ 464.734,70.”

LEIA-SE: “ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WILTON DA COSTA 
SANTOS – ME - R$ 445.024,70.”

Publicado no DOE nº. 17.811, pag. 32 de 02/03/2023|Jornal A União pag. 26 de 02/03/2023|DOU 
nº. 42, sessão 3, pag. 225 de 02/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio comunica que a sessão para reabertura do Pregão 

Presencial nº 00005/2023, cujo objeto Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços e locação de veículos, com e sem a inclusão de condutor, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme termo de referencia, fica marcada para 
as 14h00min do dia 13/03/2023. 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, 06 de Março de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 kg (só conteúdo) destinados a 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00015/2023. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 02.120 Fundo 
Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 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 00071/2023 - 06.03.23 - ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO 
FIDELES - R$ 38.250,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS para manutenção nos veículos/equi-
pamentos da frota própria deste edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00016/2023. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Ma-
manguape: 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 
02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. Municipal 
de Meio Ambiente 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00065/2023 - 06.03.23 - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA - R$ 52.450,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP C/13 KG (SÓ CONTEÚDO) 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais e Outros 
do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00067/2023 - 06.03.23 
- ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES - R$ 38.850,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios, Federais e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNA-
DA NO ORÇAMENTO VIGENTE 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00068/2023 - 06.03.23 - ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES - R$ 49.800,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de lubrificantes destinados a atender a frota veicular pró-
pria do FUNDO DE SAUDE deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00013/2023. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Ma-
manguape: 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 
02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. Municipal 
de Meio Ambiente 3390.30 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 
00069/2023 - 06.03.23 - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA - R$ 19.640,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS para manutenção nos veículos/equipa-
mentos da Frota do Fundo municipal de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00014/2023. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Ma-
manguape: 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 
02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. Municipal 
de Meio Ambiente 3390.30 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 
00070/2023 - 06.03.23 - ALEX SANDRO FERREIRA DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA 
NO ORÇAMENTO VIGENTE 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: 
CT Nº 00062/2023 - 06.03.23 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 15.037,42; CT Nº 00063/2023 - 
06.03.23 - JF CONSTRUCOES LTDA - R$ 142.617,15; CT Nº 00064/2023 - 06.03.23 - ROGERIO 
DA SILVA CARVALHO FILHO - R$ 136.408,58.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria 
deste edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.040 Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de 
Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 3390.30 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00066/2023 - 06.03.23 - ALEX 
SANDRO FERREIRA DE SOUZA - R$ 56.360,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023 
Torna público que, através do Presidente da CPL, a Sessão Pública realizada no dia 06/03/2023, 

às 09:00 horas, com o objetivo de: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção 
civil, para empreitada por menor preço global: construção de cobertura de quadra poliesportiva, 
localizada na Rua Presidente Médici, Centro do Município de Duas Estradas - PB, referente ao 
Convênio n° 543/2021 do Governo do Estado da Paraíba. 

Fundamento legal: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Para maiores informações: 
Telefone: (83) 991580654 WHATSAPP. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 06 de Março de 2023. 
RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO 
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - R$ 144.012,25.

Esperança - PB, 03 de Março de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
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 diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 
(alterada pela Resolução nº 21, de 16 de novembro de 2021) do FNDE relativas ao PNAE. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 09:00 horas do dia 27 de Março de 2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua Antenor 
Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - 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 08h00min Às 13h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 03 de Março de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A DISPENSA Nº 00035/2023

 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licita-
ção, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento 
dos interessados, ERRATA ao processo de Dispensa nº 00035/2023, no que diz respeito ao objeto 
houve um erro de digitação onde lê-se: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER 
A DEMANDA DA CHEFIA DE GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADAS NA 
MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, leia-se: 
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA DE GABINETE 
E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADAS EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Informações: 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, 03 de Março de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00035/2023
REPUBLICADO POR CORREÇÃO

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 DP00035/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA 
DE GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADAS EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RUBIA 
NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - ME. CNPJ: 17.356.613/0001-69. Valor: R$ 15.921,00 
(QUINZE MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)

Guarabira - PB, 01 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00037/2023 
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00037/2023 
, que objetiva: AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SAÚDE MATRICULADOS 
NO CURSO “SAÚDE COM AGENTE”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA..; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: L & J TRANSFER LTDA – CNPJ: 
07.046.164/0001-07 – Valor: R$ 15.096,00 (Quinze Mil e Noventa e Seis Reais).

Guarabira - PB, 06 de Março de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2023, que objetiva: Registro de preços 
para contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 982.145,00.

Guarabira - PB, 24 de Fevereiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00013/2023
Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00013/2023 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de materiais gráficos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: GRAFICA FREI DAMIAO LTDA
CNPJ: 05.113.473/0001-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ADESIVO VINIL COM RE-
CORTE ELETRONICO M² 80 103,00 8.240,00

2
ADESIVO (PAPEL) BO-
TONS DIVERSOS MEDIN-
DO 0,07X0,07

UNID 10000 0,30 3.000,00

3

AGENDA F. 16 - CAPA PA-
PEL TRIPLEX 250G - 4X0 
CORES COM PLASTIFI-
CAÇÃO - MIOLO PAPEL 
SULFITE 75G COM 158 
PÁGINAS 1X1 COR COM 
ESPIRAL (PEDIDO MINI-
MO 150)

UND 400 21,50 8.600,00

4
ATENDIMENTO SOCIAL 
CAPS I, F.9, PAPEL 75G 
-1X0 COR

UNID 500 0,34 170,00

5 ATESTADO MEDICO F.16, 
PAPEL 75G- 1X0 COR BLOC/100 F 200 15,00 3.000,00

6
BANNERS COLORIDOS 
EM LONA COM MONTA-
GEM

M² 80 135,00 10.800,00

7

BIOGRAFIA COM 80 PÁ-
GINAS - F.8 ABERTO, PA-
PEL COUCHÊ 115G- 4X4 
CORES

UNID 200 10,90 2.180,00

8 BLOCOS DE ANOTAÇÕES 
F.16, PAPEL 75G -1X0 COR UND 600 12,00 7.200,00

9
BOLETIM DE CAMPO E 
LABORATÓRIO F.9, PAPEL 
75G -1X0 COR

UNID 2000 0,33 660,00

10 BOLETIM DIÁRIO F.9, PA-
PEL 75G- 1X1 COR UNID 5000 0,33 1.650,00

11
BOLETIM INFORMATIVO 
MENSAL SAÚDE MENTAL 
F.9, PAPEL 75G 1X0 COR

UNID 1000 0,33 330,00

12

BPA C -BOLETIM DE PRO-
DUÇÃO AMBULATORIAL 
DADOS CONSOLIDADO 
F.9, PAPEL 75G 1X0 COR

UNID 6000 0,33 1.980,00

13

BPA I - BOLETIM DE PRO-
DUÇÃO AMBULATORIAL 
DADOS INDIVIDUALIZA-
DOS F.9, PAPEL 75G- 1X0 
COR

UNID 6000 0,33 1.980,00

14
CADASTRO USUÁRIOS/
SAÚDE MENTAL F.18, PA-
PEL 180G- 1X1 COR

UNID 1000 1,00 1.000,00

15

CADERNETA DA CRIANÇA 
F.8 ABERTO, MIOLO PAPEL 
75G– 4X4 CORES COM 36 
PÁG., CAPA PAPEL TRI-
PLEX 250G 4X0 CORES 
COM PLASTIFICAÇÃO 
(MENINA) – (PEDIDO MÍ-
NIMO 300)

UNID 1000 16,00 16.000,00

16

CADERNETA DA CRIANÇA 
F.8 ABERTO, MIOLO PAPEL 
75G– 4X4 CORES COM 36 
PÁG., CAPA PAPEL TRI-
PLEX 250G 4X0 CORES 
COM PLASTIFICAÇÃO 
(MENINO) – (PEDIDO MÍ-
NIMO 300)

UNID 1000 16,00 16.000,00

17

CADERNETA DA GESTAN-
TE F.8 ABERTO, MIOLO 
PAPEL 75G– 4X4 CORES 
COM 36 PÁG., CAPA PAPEL 
TRIPLEX 250G 4X0 CORES 
COM PLASTIFICAÇÃO – 
(PEDIDO MÍNIMO 300)

UNID 800 16,00 12.800,00

18

CADERNETA DE VACINA-
ÇÃO CONTRA RAIVA HU-
MANA F.18, PAPEL 180G- 
1X1 COR

UNID 2000 1,20 2.400,00

19

CALENDÁRIOS VACINAIS 
F.8 – PAPEL DUPLEX–4X0 
CORES COM BOLSO– SEM 
PLASTIFICAÇÃO

UNID 1000 8,20 8.200,00

20

CAPA CASAMENTO COLE-
TIVO F.4, PAPEL DUPLEX-
-4X0 CORES COM BOLSO- 
SEM PLASTIFICAÇÃO

UNID 200 2,90 580,00

21

CAPA DE ULTRASSONO-
GRAFIA, F.4, PAPEL TRI-
PLEX –4X0 CORES COM 
ORELHA COM PLASTIFI-
CAÇÃO - (PEDIDO MINIMO 
1.000)

UNID 6000 2,20 13.200,00

22

CAPA PROCESSO DIVER-
SOS F.4 - PAPEL TRIPLEX 
4X0 CORES - COM BOLSO 
SEM PLASTIFICAÇÃO (PE-
DIDO MINIMO 1.000)

 UND 4000 2,20 8.800,00

23 CAPA PROCESSO F.4, PA-
PEL 180G- 1X0 COR UNID 4000 1,90 7.600,00

24 CARIMBO AUTOMÁTICO 
REF.4911 UND 80 69,00 5.520,00

25 CARIMBO AUTOMÁTICO 
REF.4913 UND 30 82,00 2.460,00

26 CARIMBO MADEIRA UND 80 46,50 3.720,00

27

CARTÃO CONTROLE DE 
MEDICAÇÃO DIABÉTICO 
F.16, PAPEL 180G- 1X1 
COR

UNID 2000 0,71 1.420,00

28

CARTÃO CONTROLE DE 
MEDICAÇÃO HIPERTEN-
SO F.16, PAPEL 180G- 1X1 
COR

UNID 2000 0,71 1.420,00

29

CARTÃO CONTROLE DE 
MEDICAMENTOS F.16 – 
PAPEL SULFITE 180G– 4X4 
CORES

UNID 2000 0,71 1.420,00

30 CARTÃO DA GESTANTE 
F.6, PAPEL 180G– 1X1 COR UNID 2000 1,25 2.500,00

31

CARTÃO DE CADASTRA-
MENTO FEIRANTES F.32 
(20X7)CM – PAPE SULFITE 
180G– 4X4 CORES

UNID 2000 0,98 1.960,00

32

CARTÃO DE MATRÍCULA 
E APRAZAMENTO DA FA-
MÍLIA F.18, PAPEL 180G– 
1X1 COR

UNID 1000 0,75 750,00

33
CARTÃO DE VACINA CO-
VID–19 CRIANÇA F.32 – 
PAPEL 180G – 4X4 CORES

UNID 3000 1,00 3.000,00

34
CARTÃO DE VACINA CO-
VID–19 F.32 – PAPEL 180G 
– 4X4 CORES

UNID 20000 0,75 15.000,00

35
CARTÃO DE VACINA DO 
ADULTO, F.36, PAPEL 180G 
–1X1 COR

UNID 5000 0,77 3.850,00

36
CARTÃO DE VACINAÇÃO 
DO ANIMAL F.18 – PAPEL 
180G – 1X1 COR

UNID 5000 0,95 4.750,00

37
CARTÃO OFTALMOLOGIA 
F.16, PAPEL 180G– 1X1 
COR

UNID 1000 0,75 750,00

38

CARTÃO PROGRAMA 
NOSSA CEIA F.16 – PA-
PEL SULFITE 180G – 4X2 
CORES

UNID 2000 0,75 1.500,00

39
CARTÃO RESPOSTA PRO-
VA IDEG/2023 F.9, PAPEL 
180G, 4X0 CORES

UNID 500 0,90 450,00

40

CARTAZES F.4 PAPEL 
COUCHÊ 115G BRILHO 
4X0 CORES (PEDIDO MI-
NIMO 200)

UNID 2000 1,30 2.600,00

41

CARTEIRA DE ESTACIO-
NAMENTO VAGA ESPE-
CIAL PARA PORTADORES 
DE FIBROMIALGIA MED. 
15X10 CM + PLASTIFI-
CAÇÃO

UNID 100 17,00 1.700,00

42

CARTEIRA DE PRIORI-
DADE PARA PORTADO-
RES DE FIBROMIALGIA 
MED.9X5 CM – EM PAPEL 
SULFITE 180G + PLASTI-
FICAÇÃO

UNID 100 15,00 1.500,00

43

CARTILHA F.8 ABERTO– 
PAPEL COUCHÊ 115G - 
COM 12 PÁGINAS 4X4 CO-
RES E GRAMPO (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

UNID 1000 2,50 2.500,00

44 CARTOES DIVERSOS F.16, 
PAPEL 180G- 2X2 CORES UNID 10000 0,90 9.000,00

45

CATÁLOGO PARA EXPO-
SIÇÃO COM 8 PÁGINAS 
MED. ABERTO 31X45 CM 
– PAPEL COUCHÊ 115G – 
4X4 CORES + 2 GRAMPOS

UNID 1000 5,85 5.850,00

46

CATÁLOGO /PORTFÓLIO– 
PAPEL COUCHÊ 250G 
COM 12 FLS – 4X4 CORES 
+ 2 GRAMPOS

UNID 1000 11,40 11.400,00

47
CERTIFICADOS DIVER-
SOS F.9 - PAPEL DUPLEX 
– 4X0 CORES

UNID 4000 1,20 4.800,00

48
CHECK-LIST CONDUTOR 
SAMU, F.9 PAPEL 75G- 
1X0 COR

UNID 1000 0,33 330,00

49
CHECK-LIST DO VEÍCULO 
SAMU F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

UNID 1000 0,33 330,00

50

CHECK-LIST - INST. CO-
LETAS DE DADOS DE EN-
FERMAGEM PARA AVALIA-
ÇÃO DE TRAUMA - SAMU 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 1000 0,33 330,00

51 CHECK-LIST USA SAMU 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR UNID 1000 0,34 340,00

52 CHECK-LIST USB SAMU 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR UNID 1000 0,33 330,00

53

CONSOLIDADO DADOS 
EPIDEMIOLÓGICO DE DST 
POR MÊS F9, PAPEL 75G 
1X0 COR

UNID 1000 0,33 330,00

54

CONVITE TAMANHO F.9, 
PAPEL COUCHÊ 300G BRI-
LHO- 4X4 CORES (PEDIDO 
MINIMO 500)

UNID 2000 1,50 3.000,00

55

COPIAS DE MATERIAL 
DIVERSOS PARA CAPA-
CITAÇÃO E EVENTOS F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 50000 0,33 16.500,00

56

CUPONS F.32,  PAPEL 
COUCHÊ 90G- 1X0 COR- 
NUMERADO (PEDIDO MI-
NIMO 100)

BLOC/100 F 600 8,50 5.100,00

57

CRACHÁS DE EVENTO 
EM PVC – MED. 10X14 CM 
+ CORDÕES DE 1X80 CM 
SEM IMPRESSÃO +JACA-
RÉ (PEDIDO MÍNIMO 10)

UNID 300 27,50 8.250,00

58
CRACHÁ PAPEL DUPLEX 
250G, MED.10X15CM, 4X0 
CORES COM CORDÃO

UNID 800 9,15 7.320,00

59
DECLARAÇÃO DE COMPA-
RECIMENTO F.16 S PAPEL 
SULFITE 75G – 1X0 COR

BLOC/100 F 200 15,90 3.180,00

60

DIÁRIOS DE CLASSE CRE-
CHE INFANTIL F.9 - CAPA 
PAPEL 180G–4X1 COR - 
MIOLO 75G 1X1 COR COM 
95 PAGINAS

UNID 500 36,00 18.000,00

61

ENCADERNAÇÃO DE MA-
TERIAL DIVERSOS COM 
100 FLS CAPA E CONTRA 
CAPA COM ESPIRAL

UND 2000 4,00 8.000,00

62 ENVELOPE BRANCO MED. 
24X34CM 1X1 COR UNID 4000 1,90 7.600,00

63 E N V E L O P E  K R A F T 
MED.26X36CM 1X1 COR UNID 5000 1,95 9.750,00

64
E-SUS ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

65

E-SUS ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO INDIVI-
DUAL F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

UNID 10000 0,31 3.100,00

66
E-SUS ATIVIDADE COLE-
TIVA F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

67
E-SUS CADASTRO COLE-
TIVO F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

68
E-SUS CADASTRO DOMI-
CILIAR F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

69
E-SUS CADASTRO INDI-
VIDUAL F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

70
E-SUS FICHA DE PRO-
CEDIMENTOS F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

71

E-SUS FICHA DE VISITA 
DOMICILIAR E TERRITO-
RIAL F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

72

FICHAS DE INSTRUMEN-
TO DE ACOMPANHAMEN-
TO DO ALUNO F.9 - COM 
3 VIAS - SENDO A 1ª VIA 
4X0 CORES, 2ª E 3ª VIA 
1X0 COR - PAPEL 180 G- 
GRAMPEADO.

UNID 2000 1,40 2.800,00

73 FICHA ANAMNESE F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR UNID 3000 0,33 990,00

74 FICHA DE AUTOIMAGEM 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR UNID 2000 0,33 660,00

75
FICHA DE REGISTRO DO 
VACINADO F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

UNID 4000 0,33 1.320,00

76 FAIXA EM LONA 4 CORES, 
COM MONTAGEM M² 100 148,00 14.800,00

77 FICHA ATEND. CLÍNICO 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR UNID 5000 0,33 1.650,00

78
FICHA ATEND. FISIOTERA-
PIA F.9, PAPEL 75G- 1X1 
COR

UNID 2000 0,33 660,00

79
FICHA ATENDIMENTO AM-
BULATORIAL F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 15000 0,33 4.950,00

80 FICHA B-TB, PAPEL 75G- 
1X0 COR. F.9 UNID 3000 0,33 990,00

81 FICHA CLÍNICA F.9 PAPEL 
180G- 1X1 COR UNID 10000 0,33 3.300,00

82
FICHA CLÍNICA DA MU-
LHER F.9 PAPEL 180G- 
1X1 COR

UNID 2000 0,50 1.000,00

83
FICHA CONTROLE DIÁRIO 
DE MEDICAÇÃO F.9, PA-
PEL 75G- 1X0 COR

UNID 2000 0,43 860,00

84
FICHA DE PRESCRIÇÃO 
MEDICA F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

85
FICHA DE ACOMPANHA-
MENTO DIÁRIO SISVAN 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 3000 0,33 990,00

86

FICHA DE ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL ATENÇÃO 
BÁSICA F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 10000 0,31 3.100,00

87
FICHA DE ATENDIMENTO 
UBS SAMU F.9, PAPEL 75G 
1X1 COR

UNID 1000 0,33 330,00

88
FICHA DE ATESTO CAR-
TÃO SUS F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

UNID 3000 0,33 990,00

89
FICHA DE CONTROLE DE 
TESTE LABORATORIAL 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

90
FICHA DE CONTROLE 
TRATAM. TUBERCULOSE 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 2000 0,33 660,00

91

FICHA DE DIAGNOSTICO 
LABORATORIAL DE DEN-
GUE F.9, PAPEL 75G- 1X0 
COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

92

FICHA DE ENCAMINHA-
MENTO (REFERENCIA E 
CONTRA REFERENCIA) 
F.9, PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

93
FICHA DE ENCAMINHA-
MENTO/RETORNO F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 6000 0,33 1.980,00

94
FICHA DE EVOLUÇÃO 
MÉDICA F.9, PAPEL 75G- 
1X0 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

95
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PACIENTE F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

96 FICHA DE MATRICULA F.9, 
PAPEL 180G- 1X0 COR UNID 7000 0,90 6.300,00

97
FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
DE NASCIDOS VIVOS F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

UNID 2000 0,33 660,00

98
FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
DE ÓBITO < 1 ANO F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR

UNID 2000 0,33 660,00

99
FICHA DE NOTIFICAÇÕES 
DE HEPATITES VIRAIS F.9, 
PAPEL 75G-1X1 COR

UNID 4000 0,33 1.320,00

100
FICHA DE REFERENCIA E 
CONTRA REFERENCIA F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

101
FICHA DE REFERENCIA 
PARA O CEO F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 3000 0,33 990,00

102

FICHA DE REGULAÇÃO 
MÉDICA/ATENDIMENTO 
SAMU F.9, PAPEL 75- 1X1 
COR

UNID 1000 0,34 340,00

103 FICHA DE TRIAGEM F.9, 
PAPEL 75G- 1X1 COR UNID 5000 0,33 1.650,00

104 FICHA DE PSIQUIATRIA 
F.18, PAPEL 75G- 1X0 COR UNID 1000 0,33 330,00

105 FICHA DE CEMITÉRIO F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR UNID 500 0,90 450,00

106 FICHA GERAL F.12, PAPEL 
180G- 1X1 COR UNID 25000 0,85 21.250,00

107
FICHA GERAL DE CON-
TINUAÇÃO F.12 PAPEL 
180G- 1X1 COR

UNID 15000 0,80 12.000,00

108
FICHA INDIVIDUAL DO 
ALUNO F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

109
FICHA INDIVIDUAL DO 
ALUNO INFANTIL F.9, PA-
PEL 75G- 1X1 COR

UNID 5000 0,33 1.650,00

110 FICHA PRATELEIRA F.16, 
PAPEL 180G- 1X1 COR UNID 1000 0,80 800,00

111
FICHA RESULTADOS DE 
EXAMES F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 10000 0,33 3.300,00

112 FICHA VISITA F.32, PAPEL 
180G- 1X0 COR UNID 10000 0,50 5.000,00

113
FICHAS DIVERSAS PARA 
SECRETARIAS, F.9 PAPEL 
180G 1X1 COR

UNID 25000 0,31 7.750,00

114

FOLDERS DIVERSOS, F.8, 
PAPEL COUCHÊ 115G- 4X4 
CORES. (PEDIDO MÍNIMO 
1.000)

UNID 50000 1,50 75.000,00

115 FOMULÁRIO BUSCA ATIVA 
F.9, PAPEL 75G- 1X1 COR UNID 10000 0,33 3.300,00

116 FORMULÁRIO SSA2 F.9, 
PAPEL 75G- 1X0 COR UNID 10000 0,33 3.300,00

117

FORMULÁRIO DE NOTI-
FICAÇÃO DE OBRA F.18 
COM 2 VIAS - NUMERADO- 
1X0 COR

TLS 100 25,40 2.540,00

118 FORMULÁRIO DIVERSOS. 
F.9- 75 GRS. 1X1 COR UNID 40000 0,31 12.400,00

119
FORMULÁRIO DOS MÉDI-
COS SAMU-192. F.9. 1X1 
COR. 75 GRS.

UNID 15000 0,31 4.650,00

120
FORMULARIO NOTIFICA-
ÇÃO, MEDINDO 22X32CM. 
2VIAS.

TLS/2 VIAS 200 19,00 3.800,00

121 GERA F.24, PAPEL 75G- 
1X0 COR BLOC/100 F 600 18,00 10.800,00

122
HISTÓRICO ESCOLAR F.9, 
PAPEL- 1X1 COR. PAPEL 
180G.

UNID 4000 1,40 5.600,00

123

INGRESSOS DIVERSOS 
F.72– PAPEL DUPLEX 250G 
- 4X0 CORES (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

UND 6000 0,51 3.060,00

124

JORNAL ESCOLAR F.8 
ABERTO CAPA PAPEL 
SULFITE 75G 1X1 COR 
MIOLO COM 10 PAGINAS 
PAPEL JORNAL 1X1 COR 
COM GRAMPO (PEDIDO 
MINIMO 1.000)

UND 3500 1,50 5.250,00

125

LAUDO MÉDICO PARA 
PROCEDIMENTO DE ALTA 
COMPLEXIDADE – APAC 
– F.9 – PAPEL SULFITE 
75G – 1X0 COR

UNID 10000 0,31 3.100,00

126

LAUDO PARA DIAGNÓSTI-
COS REAGENTES E NÃO 
RAGENTES F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 10000 0,31 3.100,00

127

LIVRO DE DIRETRIZES 
OPERACIONAIS, CAPA 
EM PAPEL TRIPLEX 250G 
- 4X0 CORES, 60 PÁGINAS, 
MIOLO 1X1 COR

UNID 300 22,50 6.750,00

128

LIVRETO ANUAL F.8 FE-
CHADO – CAPA PAPEL 
TRIPLEX 4X0 CORES SEM 
PLASTIFICAÇÃO - MIOLO 
COM 28 PAGINAS PAPEL 
SULFITE 75G - 1X1 COR 
COM GRAMPOS

UND 2000 5,50 11.000,00

129

LIVROS FIAN 2022– ME-
DINDO 49X24 CM (ABER-
TO) – CAPA EM PAPEL TRI-
PLEX 350G– 4X4 CORES 
COM LAMINAÇÃO FOSCA 
(FRENTE)– MIOLO MEDIN-
DO 24X24 CM (FECHADO) 
COM 116 PÁGINAS EM 
PAPEL COUCHÊ 150G 
(BRILHO) 4X4 CORES + 
DIAGRAMAÇÃO

UND 350 127,50 44.625,00

130

PANFLETOS DIVERSOS 
F.16,  PAPEL COUCHE 
115G- 4X0 CORES. (PEDI-
DO MÍNIMO 1.000)

UNID 40000 1,00 40.000,00

131

PLANNER F.4 ABERTO 
– CAPA PAPEL TRIPLEX 
300G 4X0 CORES MIOLO 
COM 36 PÁGINAS 4X4 
CORES – PAPEL SULFITE 
90G - COM 2 GRAMPOS

UND 800 13,00 10.400,00

132

PROTOCOLO GERAL RE-
CIBO DE TRAMITAÇÃO 
DE PROCESSO F.9, PAPEL 
75G- COM PICOTES- 1X0 
COR

UNID 3000 0,95 2.850,00

133

PROVAS IDEG/2022 - 5º 
ANO- F.9, MIOLO PAPEL 
75, 4 PÁG, 4X4 CORES 
-CAPA F.9, PAPEL 75G,4X0 
CORES

UNID 600 3,00 1.800,00

134

PROVAS IDEG/2022 - 9º 
ANO- F.9, MIOLO PAPEL 
75, 4 PÁG, 4X4 CORES 
-CAPA F.9, PAPEL 75G,4X0 
CORES

UNID 100 3,00 300,00

135
RECEITUÁRIO CONTROLE 
ESPECIAL COM 2 VIAS 
F.16, PAPEL 75G- 1X0 COR

BLOC/100 F 2000 19,90 39.800,00

136

RECEITUÁRIO DE NOTI-
FICAÇÃO AZUL TIPO B 
F.24, PAPEL SUPERBOND 
AZUL 56G- 1X0 COR- NU-
MERADO

BLOC/50 F 1100 21,00 23.100,00

137
RECEITUÁRIO MÉDICO 
SIMPLES F.16, PAPEL 75G- 
1X0 COR

BLOC/100 F 3000 19,50 58.500,00

138
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
BPA-I/BPA-C F.12, PAPEL 
75G- 1X0 COR

BLOC/100 F 2500 19,00 47.500,00

139

REQUISIÇÃO DE EXAMES 
CITOPATOLÓGICO - COLO 
DO ÚTERO F.9, PAPEL 
75G- 1X1 COR

UNID 15000 0,33 4.950,00

140
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
DIVERSOS F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 15000 0,33 4.950,00

141
REQUISIÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAL F.9, PAPEL 
75G- 1X0 COR

UNID 15000 0,33 4.950,00

142
REQUISIÇÃO DE MAMO-
GRAFIA F.9, PAPEL 75G- 
1X1 COR

UNID 15000 0,33 4.950,00

143
REQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL COM 2 VIAS, F.16, 
PAPEL 75G- 1X0 COR

TLS 500 18,20 9.100,00

144

REVISTA PEDAGÓGICA F.4 
ABERTO - CAPA COUCHÊ 
115G –4X4 CORES - MIOLO 
PAPEL SULFITE 75G COM 
6 PAGINAS 4 CORES E 
14 PAGINAS 1 COR COM 
GRAMPO

UND 2000 6,25 12.500,00

145

SACOLAS FARMÁCIA BÁ-
SICA MUNICIPAL MED. 
25X35X0,010CM – BOCA 
DE PALHAÇO – 2X0 CO-
RES

UNID 18000 1,10 19.800,00

146
TALÕES DE FEIRA, F.64 
–50X2 VIAS NUMERADAS, 
PAPEL 56G

TLS 800 18,20 14.560,00

147
TALÕES DIVERSOS F.16 
50X2 VIAS NUMERADAS, 
PAPEL 56G- 1X0 COR

TLS 600 21,00 12.600,00



28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de março de 2023 Publicidades

148

TALÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PROCEDIMENTOS F.16, 
PAPEL 75G- 1X0 CORES - 
COM PICOTE- NUMERADO

TLS COM 10 300 20,00 6.000,00

149
VENTAROLAS F.12, PAPEL 
TRIPLEX 300G- 4X4 CO-
RES- COM CORTE.

UNID 3000 1,50 4.500,00

TOTAL 982.145,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2023, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00013/2023, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem 

de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Con-
tratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: 
a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simul-
taneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00013/2023 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- GRAFICA FREI DAMIAO LTDA.
CNPJ: 05.113.473/0001-19.
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 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 
88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 
- 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 
- 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 
- 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149.

Valor: R$ 982.145,00.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Guarabira.
Guarabira - PB, 24 de Fevereiro de 2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA 

DE GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADAS EM VIAGEM A BRASÍLIA 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00035/2023. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 – Unidade 
Orçamentária 0400 – Rubricas 3.3.90.39.01 / Unidade Orçamentária 1600 – Rubricas 3.3.90.39.01. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA e RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - ME R$ 15.921,00 – QUINZE MIL 
NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS - CT Nº 00112/2023 – 01.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00035/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA 

DE GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADAS EM VIAGEM A BRASÍLIA 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: CHEFIA DE GABINETE.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 01.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 33.2020
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo 

de Contrato de nº 00206/2020 datado de 09/03/2020 e com término de vigência em 09/03/2021, e ao 
primeiro Termo Aditivo de Prazo com vigência até 10/03/2022, e ao Segundo Termo Aditivo de Prazo com 
vigência até 10/03/2023 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa 
no ramo pertinente no Sistema de Gerenciador de Infrações de Trânsito, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA – CNPJ: 33.260.354/0001-

24 – MAGNA JORDÂNIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços prestados de forma contínua e por se mostrar vantajosa 

para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06/03/2023
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06/06/2023 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SAÚDE MATRICULADOS NO 
CURSO “SAÚDE COM AGENTE”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00037/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dota-
ção consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA e L & J TRANSFER LTDA– CNPJ: 07.046.164/0001-07 – Valor: R$ 15.096,00 (Quinze 
Mil e Noventa e Seis Reais) – CT 00130/2023 – 06/03/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SAÚDE MATRICULADOS 

NO CURSO “SAÚDE COM AGENTE”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 06.03.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais 
gráficos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo 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 Guarabira e: 
CT Nº 00104/2023 - 27.02.23 - GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 982.145,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade ON LINE E 
PRESENCIAL SIMULTÂNEO, leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2023 do tipo maior lance, que 
será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP Nº. 006/2009. O 
leilão será realizado no dia 23/03/2023 as 10:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações 
serão disponíveis na sala da CPL (83)3285-1529, com o Leiloeiro Oficial (81) 99961-5822 ou no 
site: www.vipleiloes.com.br

Gurinhém-PB, 06 de março de 2023.
Tarcísio Saulo de Paiva 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 20 de março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Regis-
tro de Preços objetivando contratações futuras, para: Eventual Aquisição de hortifrutigranjeiros 
destinada a atender as necessidades deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: 
licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 06 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

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.portaldecompraspu-
blicas.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 ca-
ráter 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 INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de construção 
diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 06 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 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, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material hospitalar - curativos 
especializados e biológicos diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 06 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de leites/fórmulas e suplementos 
alimentares especiais diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 06 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Execução dos serviços de construção de unidade escolar com seis salas de aula no 

Bairro do Emboca, neste Município. LICITANTE HABILITADO: ANCORA CONSTRUTORA LTDA. 
LICITANTE INABILITADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15/03/2023, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 06 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos completos de 
engenharia para melhor suprir e atender as demandas da Administração Municipal, no tocante as 
ações de obras no município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.01 
– OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00044/2023 - 17.02.23 - RICARDO 
SIMPLICIO MOTA - R$ 30.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal 
Danizete Rodrigues Maciel, Sítio Cipoal. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente Elemento de despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00004/2023 - 04.01.23 - CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA - R$ 756.646,53.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 15 
de Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, PARA 
ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Mu-
nicipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 03 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TIPO DISCOS E OUTROS PARA MANUNTENÇÃO DE 
GRADE ARADOURA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AGRO 
SHOP COM. VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIO - R$ 3.160,00; REPAROS 
HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - R$ 9.072,00.

Juazeirinho - PB, 23 de Fevereiro de 2023
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10003/2023, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXAMES 
DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ABILIO DE AGUIAR SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - R$ 86.469,00; INVESTCLIN 
CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - R$ 14.050,00.

Juazeirinho - PB, 06 de Março de 2023
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023
Aos 06 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Juiz Federal Genival 
Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 10003/2023 que objetiva o registro de preços para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 11.277.311/0001-19 – ABILIO DE AGUIAR 
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO LTDA.CNPJ 46.849.930/0001-15. Item (s): 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17. Valor R$: 86.469,00.

Juazeirinho - PB, 06 de Março de 2023
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2023
Aos 06 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Juiz Federal Genival Matias 
de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Eletrônico nº 10003/2023 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXAMES 
DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/
ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JUAZEIRINHO - CNPJ nº 11.277.311/0001-19 – INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA 
LTDA. CNPJ n° 47.616.011/0001-64. Item (s): 18 – 19 – 20. Valor R$: 14.050,00.

Juazeirinho - PB, 06 de Março de 2023
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 10003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Juazeirinho: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
– 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA –10 302 0002 2076 – ATIVIDA-
DES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AMBULATORIAL– 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 00801/2023 
- 07.03.23 - ABILIO DE AGUIAR SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - R$ 86.469,00; CT Nº 
00802/2023 - 07.03.23 - INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - R$ 14.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TIPO DISCOS E OUTROS PARA MANUNTENÇÃO 
DE GRADE ARADOURA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC. HÍDRICOS – 20. 606. 0002. 2021 ATIVIDADES DA SEC. 
DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS – 3390.30 00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: ATÉ O 
FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho e: CT Nº 03701/2023 - 27.02.23 - REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS 
AGRICOLAS LTDA - R$ 9.072,00; CT Nº 03702/2023 - 27.02.23 - AGRO SHOP COM. VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIO - R$ 3.160,00. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2023

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 00004/2023, cujo objeto é a 
aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Lagoa de Dentro.

EMPRESAS VENCEDORAS: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39 – itens: 01,58,178,180,190,193,194,207,210,
220,221,222,228,229 e 235, no valor total de 26.948,40 (Vinte e seis mil novecentos e quarenta e oito 
reais e quarenta centavos); DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26 - itens: 02,03,06,15,2
2,51,52,59,105,181,184,185,186,188,189,192,195,196,197,198,200.201.202,203,204,206,209,214,215
,223,225,232 e 239, no valor total de R$ 58.606,30 (Cinquenta e oito mil seiscentos e seis reais e trinta 
centavos); BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 14.241.216/0001-53 – itens: 04
,05,07,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45
,46,47,48,49,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,106,107,108,109,110,112,113,115,117,11
8,119,120,123,124,126,127,128,130,131,132,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149,150,151,152,153,155,156,157,158,159,161,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,176,2
38,240,241,242,243,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,26
4 e 265, no valor total de R$ 291.581,80 (Duzentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e um reais 
e oitenta centavos); CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40 – itens: 14,16,3
5,38,182,187,191,213,217,226,227,231 e 236, no valor total de R$ 31.661,50 (Trinta e um mil seiscen-
tos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 
EIRELI – ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-01 – itens: 21,101,114,125,169,170,177,216,219 e 263, no 
valor total de R$ 13.796,00 (Treze mil setecentos e noventa e seis reais); EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20 – itens: 50,87,93,111,116,121,122,129,13
3,138,154,160,162,167,199,205,224,237 e 244, no valor total de R$ 12.325,70 (Doze mil trezentos e 
vinte e cinco reais e setenta centavos); PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52 – itens: 
179,183,208,230,233 e 234, no valor total de R$ 13.266,00 (Treze mil duzentos e sessenta e seis reais); 
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 07.294.636/0001-32 – itens: 211 e 212, no valor total 
de 1.360,00 (Um mil trezentos e sessenta reais); e CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 40.274.237/0001-85 – item 218, no valor tota

Lagoa de Dentro, 6 de março de 2023.
FÁBIO CARLOS GONÇALVE S DE BRITO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DE LUCE-
NA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 115.112,57.

Esta publicação retroage seus efeitos para a data de 20/06/2022.
Lucena - PB, 20 de Junho de 2022

LEOMAX DA COSTA BANDEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023
A Comissão de licitação do Município de Manaíra/PB, torna público nos termos do art. 109, § 3º 

da Lei 8.666/93, que a empresa: RESTAURANTE NOVA MANAÍRA – ME, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 12.651.082/0001-13, impetrou recurso contra decisão desta Comissão, sobre o 
julgamento da fase de Habilitação do processo que tem como objeto: Fornecimento de refeições 
para a manutenção, desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas 
das Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra/PB. Ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo no prazo legal de 03 (três) dias úteis, APRESENTAR CONTRARAZÕES 
AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta referida lei.  Maiores Informações, na sala da 
comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 06 de março de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ.: 09.148.131/0001-95
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições torna público o resultado 

da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de Recarga de 
Oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Manaíra – PB; Licitante(s) Vencedor(es): OXIBORGES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME - CNPJ Nº 03.936.626/0001-00 -  VALOR: R$ 17.412,50; 

Manaíra - PB, 27 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
OBJETO: Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2023, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: OXIBORGES INDÚSTRIA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 03.936.626/0001-00 -  VALOR: R$ 17.412,50;

Manaíra - PB, 27 de fevereiro de 2023. 
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
O Prefeito do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objeti-
va: Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): OXIBORGES INDÚSTRIA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 03.936.626/0001-00 -  VALOR: R$ 17.412,50.

Manaíra - PB, 28 de fevereiro de 2023. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições torna público o resultado 

da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de materiais odontológicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Manaíra – PB; Licitante(s) Vencedor(es): APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME - CNPJ Nº 02.911.193/0001-68 -  VALOR: R$ 27.982,30; 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP -  CNPJ Nº 07.897.039/0001-00 
– VALOR: R$ 22.694,38; DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA – CNPJ Nº 44.223.526/0001-06 – 
VALOR: R$ 21.514,00; EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODÊ – CNPJ Nº 10.651.944/0001-82 
- VALOR: R$ 16.125,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA – ME – CNPJ Nº 09.478.023/0001-80 – VALOR: R$ 2.993,50; ORTOSHOP COMERCIO 
LTDA-ME – CNPJ Nº 03.965.517/0001-03 – VALOR: R$ 27.354,75.

Manaíra - PB, 01 de março de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RE-
SOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2023, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: APOGEU CENTER COMERCIAL 
DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME - CNPJ Nº 02.911.193/0001-68 - 
VALOR: R$ 27.982,30; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP -  CNPJ 
Nº 07.897.039/0001-00 – VALOR: R$ 22.694,38; DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA – CNPJ Nº 
44.223.526/0001-06 – VALOR: R$ 21.514,00; EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODÊ – CNPJ Nº 
10.651.944/0001-82 - VALOR: R$ 16.125,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ Nº 09.478.023/0001-80 – VALOR: R$ 2.993,50; ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA-ME – CNPJ Nº 03.965.517/0001-03 – VALOR: R$ 27.354,75.

Manaíra - PB, 01 de março de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
O Prefeito do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): APOGEU CENTER COMER-
CIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME - CNPJ Nº 02.911.193/0001-68 
- VALOR: R$ 27.982,30; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP -  CNPJ 
Nº 07.897.039/0001-00 – VALOR: R$ 22.694,38; DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA – CNPJ Nº 
44.223.526/0001-06 – VALOR: R$ 21.514,00; EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODÊ – CNPJ Nº 
10.651.944/0001-82 - VALOR: R$ 16.125,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ Nº 09.478.023/0001-80 – VALOR: R$ 2.993,50; ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA-ME – CNPJ Nº 03.965.517/0001-03 – VALOR: R$ 27.354,75.

Manaíra - PB, 06 de março de 2023. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PARTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e a empresa: JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA 
EIRELI CNPJ Nº 40.603.807/0001-33.

OBJETO: O Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração de Dotação Orçamentária ao 
Contrato nº 41101/2022 oriundo da Tomada de Preço nº 00011/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A Dotação Orçamentária: RECURSOS: - CONVÊNIO ESTADUAL 
Nº 491/2021 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPÍO DE MANAÍRA, ATRAVÉS DA SEGUINTE DO-
TAÇÃO: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 12 
365 1005 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES DE CRECHE 
E EQUIPAMENTOS; 15710000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS 
E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 
- 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. Fica Alterada, passando a valer a seguinte Classificação 
Orçamentária: RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 491/2021 FIRMADO COM O MUNICIPÍO 
DE MANAÍRA: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 
12 365 1005 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES DE CRECHE 
E EQUIPAMENTOS; 15710000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS 
E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 
- 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. NÃO HAVENDO CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE.

Manaíra/PB, 24 de fevereiro de 2023.
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ.: 09.148.131/0001-95
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de 

Ensino e Secretarias do municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 00004/2023
RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 2010 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA - 12 306 1005 2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL; 
12 306 1005 2014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA; 12 306 1005 2015 ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CRECHE; 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 
- 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 
365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 12 361 1005 
2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO;  12 361 1005 
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 13 392 1012 2028 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 
1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2052 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 20.800 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08 
244 1009 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2023.
PARTES CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e Contrato Nº 90401/2023 - 

ALDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME, CNPJ n° 09.082.111/0001-69 - Valor R$: 652.958,00; 
Contrato Nº 90402/2023 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ 
Nº 19.463.977/0001-73 - Valor R$: 46.639,00; Contrato Nº 90403/2023 - FRANCISCO ANTONIO 
BATISTA - EPP, CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 - Valor R$: 94.270,00.

VALOR TOTAL: 793.867,00.  
Manaíra/PB, 27 de Fevereiro de 2023.

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de cestas básicas para serem distribuídas às famílias carentes do município Marizópolis/PB, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social. 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 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 06 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2023
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 14h00min no dia 29 
de março de 2023, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2023, para Aquisição de 
gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores 
Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Matinhas, situada à Avenida Antônio Mariz 89 
- Centro - Matinhas - PB ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com

Matinhas, 06 de março de 2023.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

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 PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0010/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: Serviços de dedetização, dos prédios públicos município de Pedra Branca-PB, 

desratização, descupinização, e desalojamento das seguintes pragas: baratas, cupim, formigas, 
e aranhas, nas áreas internas e externas, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ME – CNPJ nº 18.008.900/0001-40 com valor 
global de R$ 17.018,00 (dezessete mil e dezoito reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 06 de março de 2023.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0010/2023

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documen-
tação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0010/2023, HOMOLOGO, A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para Serviços de dedetização, dos 
prédios públicos município de Pedra Branca-PB, desratização, descupinização, e desalojamento 
das seguintes pragas: baratas, cupim, formigas, e aranhas, nas áreas internas e externas. A em-
presa JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ME – CNPJ nº 18.008.900/0001-40, com valor global de 
R$ 17.018,00 (dezessete mil e dezoito reais).

Pedra Branca - PB, em 06 de março de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal de Pedra Branca-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 0010/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ME – CNPJ nº 18.008.900/0001-40
OBJETO: Serviços de dedetização, dos prédios públicos município de Pedra Branca-PB, 

desratização, descupinização, e desalojamento das seguintes pragas: baratas, cupim, formigas, e 
aranhas, nas áreas internas e externas.

Valor global de R$ 17.018,00 (dezessete mil e dezoito reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2023.

Pedra Branca - PB, em 06 de março de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00013/2023, cujo objeto 
é a Aquisição de material de construção. Tem como vencedora a empresa: JANDERSON CLEITON 
ATAIDE LOPES-ME - CNPJ Nº 20.554.409/0001-67 com o valor global de R$ 924.114,81 (novecentos 
e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e oitenta e um centavos)

Pedra Branca-PB, 06 de março de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: Manoel Lacerda Messias, portador do CPF Nº 202.928.564-15 
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.
Valor global: R$ 102.148,20 (cento e dois mil, cento e quarenta e oito reais, vinte centavos)

Piancó-PB, 06 de Março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00008/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais odontológicos 

destinados a secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.
Vencedoras: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN 

– CNPJ 02.911.193/0001-68, com o valor global de R$ 38.143,30 (trinta e oito mil, cento e quarenta 
e três reais e trinta centavos), DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI-
COS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP – CNPJ 29.084.363/0001-34, como o valor global 
R$ R$ 63.870,93 (sessenta e três mil, oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos), DEN-
TALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – CNPJ 34.698.454/0001-08, R$ 12.163,00 (doze mil, 
cento e sessenta e três reais),  DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ 
07.897.039/0001-00  com o valor global de R$ 21.647,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e sete 
reais), DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA – CNPJ 44.223.526/0001-06, com o valor global de R$  
1.884,57 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ 
08.160.290/0001-42, com o valor global R$  11.072,00 (onze mil e setenta e dois reais), JM COMER-
CIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ 26.690.173/0001-72, Com o valor global R$ 29.507,00 
(vinte e nove mil e quinhentos e sete reais), K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ 42.890.879/0001-34, com o valor global R$ R$ 683.959,48 (seiscentos 
e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), KANIA COMER-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 41.836.567/0001-80, com o valor global de R$ 
15.657,39 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – CNPJ 09.478.023/0001-80, com o 
valor global de R$ 38.731,77 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 06 de Março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023
Objeto: Aquisição de Tablets para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município de 

Pilões - PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 07/03/2023 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 17/03/2023 às 08h31min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 06 de março de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023
Objeto: Contratação de uma empresa especializada para realizações de ultrassonografias, acompa-

nhado de laudo médico no Centro de Saúde deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a 
partir das 10h00min de 07/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
17/03/2023 às 10h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 06 de março de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Promoção do Desenv. Humano, deste Município. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 13h00min de 07/03/2023 no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Abertura das Propostas: 17/03/2023 às 13h01min (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N 
- Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 06 de março de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
Objeto: Contratação de serviços médicos especializados de ginecologia, em regime de plantão para 

atendimento à população carente deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir 
das 14h00min de 07/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
17/03/2023 às 14h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 06 de março de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
do ramo pertinente para Aquisição de peixes destinados a distribuição gratuita com a população 
carente do município de Pilõezinhos–PB, por ocasião da semana santa 2023. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 20 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 07 de Março de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00003/2023, 

Objeto: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de Banheiros 
Populares (Conjunto sanitário) em diversas localidades na  Zona Rural no Município de Pilõezinhos-
-PB. para o dia 13 de Março de 2023 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.

Pilõezinhos - PB, 06 de Março de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material de limpeza e 
higiene. 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.
pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Pocinhos - PB, 02 de Março de 2023
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00008/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000008/2023
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 230110PE00008

Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF’s E CEO DO MUNICÍPIO DE 
REMÍGIO – todo o procedimento realizado, que decidiu pela classificação pelo menor preço as 
empresas: APOGEU CENTER LTDA, CNPJ: 02.911.193/0001-68, referente aos itens 29, 193, 194, 
196, 197, 198, 199: - no valor de R$ 8.004,80 (Oito mil e quatro reais e oitenta centavos); ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA, CNPJ: 03.965.517/0001-03, referente aos itens 5, 6, 7, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 
85, 90, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 184, 188, 190, 191, 204, 205, 208, 209, 
210, 215, 220: - no valor de R$ 240.591,10 (Duzentos e Quarenta Mil, quinhentos e noventa e um 
Reais e dez centavos); DENTAL MARIA LTDA, CNPJ: 09.222.369/0001-13, referente aos itens 33, 
130, 155, 156, 176, 195, 200: - no valor de R$ 4.210,89 (Quatro Mil, Duzentos e dez Reais e oitenta 
e nove centavos); ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
09.478.023/0001-80, referente aos itens 2, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 52, 53, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 178, 180, 181, 203, 206, 214: - no valor de R$ 26.975,85 
(Vinte e Seis Mil, Novecentos e setenta e cinco Reais e oitenta e cinco centavos); DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 11.054.242/0001-84, referente aos itens 3, 4, 30, 
31, 32, 54, 63, 66, 76, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 94, 97, 99, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 140, 189, 192, 201, 202, 207, 218, 
221: - no valor de R$ 95.810,60 (Noventa e cinco Mil, Oitocentos e dez Reais e sessenta centavos); 
ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 27.029.083/0001-06, 
referente aos itens 16, 17, 18, 19, 167, 222: - no valor de R$ 11.513,20 (Onze Mil, Quinhentos e Treze 
Reais e Vinte centavos); DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
MEDICOS E, CNPJ: 29.084.363/0001-34, referente aos itens 8, 15, 56, 57, 182, 183, 185, 186, 
187, 211, 212, 213: - no valor de R$ 15.158,10 (Quinze Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e dez 
Centavos); DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,  CNPJ: 34.698.454/0001-08, referente 
aos itens 1, 134: - no valor de R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais); DISTRIBUIDORA AGUA 
BOA LTDA, CNPJ: 44.223.526/0001-06, referente aos itens 34, 35, 36, 37, 58, 129: no valor de R$ 
7.190,35 (Sete mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos); Ata completa encontra-se no 
site da prefeitura de Remígio, no diário municipal de março de 2023.

Remígio - PB, 06 de março de 2023
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 23 de 
Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–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 007/13; 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: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
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 
IN00003/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E 
SOCIAL EIRELI - R$ 48.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Março de 2023
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2023

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
para: Aquisição de medicamentos da ABC Farma para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antonio–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de 
Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 21 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: 
(083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibili-
dade de Licitação nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de 
Santo Antônio: 02.040 – SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS 
02040.04.123.1003.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ria-
cho de Santo Antônio e: CT Nº 00007/2023 - 03.03.23 - GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA 
PUBLICA E SOCIAL EIRELI - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 22 de Março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para a conclusão da execução dos serviços de pavimentação de ruas 
na Zona Rural do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de Repasse n.° 1073608–40/2020 
e convênio n° 906830/2020 – MDR. 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. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 06 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução 

dos serviços de pavimentação de ruas nas travessas projetadas 25, 26 e 30, localizadas na 
Vila Regina – Zona urbana, no município de Rio Tinto – PB. LICITANTES HABILITADOS: A 
S CONSTRUCOES LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; EMPREENDIMEN-
TOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA; GL ENGENHARIA EIRELI; 
HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI; JGM CONSTRUTORA LTDA; M3 CONSTRUCOES LTDA; 
PACTO CONSTRUCOES LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO 
LTDA; PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; URANO CONS-
TRUCAO CIVIL LTDA; VR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.  LICITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA MMV LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 14/03/2023, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com.

Rio Tinto - PB, 24 de Fevereiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

N°. 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua João Carlos Vieira, 187, Centro, Santa Inês/PB, às 09:00 horas do dia 24 de março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum)  destinado ao veículo pertencente a 
Câmara Municipal de Santa Inês-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Santa Inês - PB, 06 de Março de 2023.
MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00007/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias 

mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2023.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 20/03/2023 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
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, 06 de março de 2023.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 07

AO CONTRATO N° 00129/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Rua João Cirilo da Silva, n° 512, Bairro Antônio Bento - Santa Luzia/
PB - CEP n° 58.600-000, inscrita no CNPJ nº 22.514.781/0001-75.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 
00129/2020 firmado entre as partes, em 06/10/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o 
disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”, haja vista a existência de quantitativo de serviço 
não previsto na planilha orçamentária e quantitativos já previsto, mas insuficiente para a conclusão 
do objeto, o que justifica a alteração de valor contratual.

DO ACRÉSCIMO: O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 22.208,65 (vinte e dois mil, du-
zentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 
9,27% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 239.504,65, mais 
o termo aditivo de reajuste de preços de 02/12/2021 no valor de R$ 46.694,18, dá-se num montante 
de R$ 308.407,48 (trezentos e oito mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, alínea “d” do 
inciso II, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - 
Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo). Elementos de 
Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 - Obras e Instalações.

DATA DO TERMO ADITIVO: 24 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2023
PROCESSO Nº 00015/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 24.756.013/0001-53.
ENDEREÇO: Praça da Independência, 18, sala 111, Tambiá, João Pessoa - PB - CEP 58.020-544.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos voltados a implantação e operacionalização da compen-

sação previdenciária de que trata a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, e o Decreto nº 10.188, de 
20 de dezembro de 2019, assim como prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria 
Previdenciária voltado a obrigações junto à Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, em consonância com as orientações e especificações técnicas definidas 
nos normativos inerentes à matéria.

VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta 
e oito mil reais).

Santa Luzia-PB, 16 de fevereiro de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00036/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2023 - PROCESSO Nº 00015/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 24.756.013/0001-

53, Endereço: Praça da Independência, 18, sala 111, Tambiá, João Pessoa - PB - CEP Nº 58.020-544.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos voltados a implantação e operacionalização da compen-

sação previdenciária de que trata a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, e o Decreto nº 10.188, de 
20 de dezembro de 2019, assim como prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria 
Previdenciária voltado a obrigações junto à Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, em consonância com as orientações e especificações técnicas definidas 
nos normativos inerentes à matéria.

VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta 
e oito mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 
04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG. Elemento de Despesa: 
3390.35 - 1.500.0000 - Serviços de Consultoria. 3390.39 - 1.500.0000 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO: art. 25, II, combinado com art. 13, III, e Lei Nº 14.039 de 17 de Agosto de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, (17/02/2023 a 17/02/2024).
DATA DO CONTRATO: 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema 
Único de Saúde no município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 
MEDICO HOSPITALARES E D - R$ 126.666,50; MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 224.657,50; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 164.898,00.

São Bentinho - PB, 01 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/
SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00049/2023 - 02.03.23 - HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MA-
TERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D - R$ 126.666,50; CT Nº 00050/2023 - 02.03.23 - MED & 
FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA - R$ 224.657,50; CT Nº 00051/2023 
- 02.03.23 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 164.898,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2023, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s10), destinado ao 
abastecimento dos veículos do município de São Bentinho e do Fundo Municipal de Saúde que 
viajam para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e adjacências, sejam próprios, locados 
ou a disposição do município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 292.500,00.

São Bentinho - PB, 02 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina 
comum e óleo diesel s10), destinado ao abastecimento dos veículos do município de São Bentinho 
e do Fundo Municipal de Saúde que viajam para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e 
adjacências, sejam próprios, locados ou a disposição do município de São Bentinho/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00053/2023 
- 03.03.23 - POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 292.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pães, bolos, biscoitos, salgados, para a merenda escolar da rede municipal e para as diversas 
as secretarias do município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 - R$ 182.270,00.

São Bentinho - PB, 02 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos, biscoitos, salgados, para a merenda escolar da 
rede municipal e para as diversas as secretarias do município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00052/2023 - 03.03.23 
- MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 - R$ 182.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas 

secretarias do município de São Bentinho–PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 20/03/2023, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 06 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinado as diversas secretarias do município 

de São Bentinho-PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 21/03/2023, na sala de reunião da CPL, 
na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 06 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da 

Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa - Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10024, de 20 de Setembro de 2019; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2023 que objetiva o 
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE GENÊROS ALIMENÍCIOS 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60. 
J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME – CNPJ: 21.318.384/0001-65 - 
Item(s): 3 - 6 - 8 - 9 - 17 - 20 - 28 - 31 - 36 – 43 - Valor: R$ 158.609,00 - MEDERI DISTRIBUICAO 
E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

29.329.985/0001-85 - Item(s): 66 - Valor: R$ 2.950,00 - RODRIGO ARAUJO DE FREITAS – 
CNPJ: 10.618.083/0001-30 - Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 
- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 – 
70 - Valor: R$ 804.721,00  - Total: R$ 966.280,00 – DATA DA ASSINATURA 27 DE FEVEREIRO 
DE 2023 - MARCIO ALEXANDRE LEITE – Prefeito – A ATA NA INTEGRA ESTA PUBLICADO NO 
OFICIAL DO MUNICIPIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE GENÊROS ALIMENÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME - R$ 158.609,00; 
MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 2.950,00; 
RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - R$ 804.721,00.

São João do Tigre - PB, 27 de Fevereiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, 
JANTAR E LANCHES), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – 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 001/13; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.
com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também 
pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 06 de Março de 2023
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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 FRUTAS, VERDURAS E FRANGO PARA A MERENDA 
ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTINADO AO ATEN-
DIMENTO DO PNAE E OUTROS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI 11.947/2009 
E RESOLUÇÃO CD/FNDE 04/2015, DE 02 DE ABRIL DE 2015. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 27 de Março 
de 2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do 
Tigre - 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 06 de Março de 2023
MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE GENÊROS ALIMENÍCIOS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre:05.000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM 
– 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 
2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA 
DE EDUCACAO – 04 306 2005 2012 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE – 12 365 2017 
2017 MANUTENÇÃO DA CRECHE – 12 366 2018 2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA – 
FNDE – 12 306 2005 2076 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE – 33.90.30 –MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 27/02/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 01501/2023 - 27.02.23 - RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - R$ 804.721,00; 
CT Nº 01502/2023 - 27.02.23 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 
158.609,00; CT Nº 01503/2023 - 27.02.23 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 2.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2023
OBJETO:  Aquisição de Fraldas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do mu-

nicípio de São José de Espinharas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2023. 
DOTAÇÃO:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 
176 3.3.90.30 00 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 179 3.3.90.32 00 1500.0000 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.VIGENCIA: até 31/12/2023.PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, 
CNPJ nº 08.674.752/0003-01, CONTRATO Nº 91401 – VALOR R$ 1.871,25; CRISTINA LUIZA 
DA SILVA NETA, CNPJ nº 03.546.167/0001-40, CONTRATO Nº 91402 – VALOR R$ 76.675,00.

São José de Espinharas/PB, 02 de Março de 2023. 
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2023
A Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de 
Espinharas - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Março de 2023, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para Adequação de 
Estradas Vicinais no Município de São José de Espinharas/PB, através do Contrato de Repasse 
nº 924148/2021/MAPA/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 06 de Março de 2023.
MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO LÔBO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público que fará realizar licitação, modalidade Pregão 

Presencial, tipo menor preço, às 09h00min, dia 20 de Março de 2023, na Sala da CPL, sede da Pre-
feitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro; com objeto: Contratação de serviços especializados 
para realização de individualizações do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços), bem 
como, acompanhamento das informações ao eSocial deste município de São José de Piranhas–PB. 
Recursos e Fundamentação Legal detalhados no instrumento convocatório. Os interessados poderão 
retirar o edital e Anexos no endereço supracitado, das 07:00 às 13:00h, dias úteis e/ou ainda pelos 
meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. e site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 06 de março de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023
O PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR 

LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, ÀS 11H00MIN, 
DIA 20 DE MARÇO DE 2023, NA SALA DA CPL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RUA 
INÁCIO LIRA, 363, CENTRO; COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 
DE TONER À LASER E REFIL DE TINTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB. RECUR-
SOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
OS INTERESSADOS PODERÃO RETIRAR O EDITAL E ANEXOS NO ENDEREÇO SUPRACI-
TADO, DAS 07:00 ÀS 13:00H, DIAS ÚTEIS E/OU AINDA PELOS MEIOS VIRTUAIS DISPONÍ-
VEIS: E-MAIL: CPLSAOJOSEDEPIRANHAS@GMAIL.COM. E SITE: WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 06 DE MARÇO DE 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2023
O PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR 

LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, ÀS 13H30MIN, 
DIA 20 DE MARÇO DE 2023, NA SALA DA CPL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RUA 
INÁCIO LIRA, 363, CENTRO; COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE METALURGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. RECURSOS E 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OS IN-
TERESSADOS PODERÃO RETIRAR O EDITAL E ANEXOS NO ENDEREÇO SUPRACITADO, 
DAS 07:00 ÀS 13:00H, DIAS ÚTEIS E/OU AINDA PELOS MEIOS VIRTUAIS DISPONÍVEIS: 
E-MAIL: CPLSAOJOSEDEPIRANHAS@GMAIL.COM. E SITE: WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 06 DE MARÇO DE 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Jose 

Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março 
de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
Técnica Especializada Para recuperação do telhado e muro em contorno do ginásio poliesportivo deste 
Município de São Sebastião de Lagoa, conforme termo de referência e especificações anexo. 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 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de março de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar, protetor de aro, todos com sua devida 
instalação, para atender a demanda do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 476.480,74.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Março de 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO REUNIÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 27 de Março de 2023, ás 09:00 horas, na sala de reuniões 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27, 
Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Chamada Pública,  Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para de forma complementar atender ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 1º de Março de 2023.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que  a sessão que seria  no dia 08 de 

Março de 2023, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, Prestação de 
Serviços de exames especializados (Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Raios-X, Ressonância 
Magnética), para atender a população deste Município de Sousa, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que o mesmo 
teve que ser adiado para o dia 20 de março de 2023, ás 09:00, para ajuste na planilha, sem prejuízo das 
partes, que encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 1º de março de 2023
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório.  Objeto: Aquisição de polpa 

de fruta congelada sabores, variados, para diversas secretarias da prefeitura municipal de Sousa 
- PB. Abertura das propostas no dia 21 de março 2023, às 09:00h, através do site www.portalde-
compraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal 
da transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br.

06 de Março de 2023.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES.

Pregoeiro.

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023

  Nos termos dos arts 124 e132 da Lei 6.404/76, ficam convocados os senhores conselheiros 
do Conselho de Administração da Empresa Paraibana Comunicação S.A.-EPC, à comparecerem 
para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar as 09h30min do dia 24 de março de 2023, de forma 
remota, na plataforma Google Meet, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I -  Apresentação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo;

II -  Apresentação das demonstrações financeiras do exercício 2022;
III -   Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal;
IV -  Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

da Diretoria Executiva da Empresa;
V - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
VI - Destinação do lucro da Empresa;
VII - Demais assuntos de interesse da empresa.  

João Pessoa-PB, 06 de Março de 2023
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração
Naná Garcez de Castro Dória 

Diretora Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 39/2022
Registro CGE Nº  23-00280-1

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
Com relação ao aviso de realização da referida licitação: Onde se lê “ 05/04/2022”, leia-se “ 05/04/2023”

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2023
PROFISCO II – SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

País: Brasil
Mutuário: Estado da Paraíba
Nome do Projeto: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba - PRO-

FISCO II PB
Título do Contrato: Contratação de Consultor Individual para realizar revisão e adequação do 

Termo de Referência, apoiar nas pesquisas mercadológicas, análises e pareceres, visando à con-
tratação de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado 
de Planejamento e Gestão por Resultados – SIPGR na administração pública estadual da Paraíba. 

Contrato de Empréstimo nº: 5188/OC-BR
Referência: Processo nº 20.000.200695.2023
O ESTADO DA PARAÍBA firmou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID o Con-

trato de Empréstimo nº 5188/OC-BR, para financiamento e execução do Projeto de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba - PROFISCO II PB e pretende aplicar parte dos recursos 
na Contratação de Consultor Individual para realizar revisão e adequação do Termo de Referência 
(TDR), apoiar nas pesquisas mercadológicas, análises e pareceres, visando à contratação de em-
presa especializada para o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Planejamento 
e Gestão por Resultados – SIPGR na administração pública estadual da Paraíba.

Os serviços de consultoria incluem: Realizar reunião de trabalho com a equipe responsável pelos 
produtos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG no âmbito do 
PROFISCO II PB, envolvida na definição do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão por Resul-
tados – SIPGR, para apresentações, contextualização e exploração dos principais temas relacionados 
ao serviço especializado e ao modelo em implementação; Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho; 
Discutir e analisar a massa crítica norteadora das propostas da SEPLAG no PROFISCO II PB (da 
MDGEFIS às Notas Técnicas aprovadas pelo BID), explanando as observações acerca das boas 
práticas realizadas/identificadas e ajustes necessários, ordenados de acordo com a prioridade, para a 
compreensão do SIPGR; Reunir-se com a equipe da SEPLAG para definição da estratégia a ser adotada 
para a atividade de revisão e adequação do TR levando em consideração o documento de análise, o 
prazo e os recursos financeiros disponíveis; Realizar a revisão e adequação do Termo de Referência 
minutado pela equipe SEPLAG para contratação da empresa que será responsável pela implantação do 
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão por Resultados – SIPGR; Atuar na pesquisa de mercado, 
auxiliando na análise, emissão de pareceres e demais documentos relacionados à licitação da empresa 
a ser contratada, procedendo com observância ao cumprimento das rotinas do BID; Matriz de Visão de 
Risco. Os trabalhos serão realizados pelo (a) contratado (a) no prazo de 6 (seis) meses. 

A Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e a Secretaria de Estado da Administração – SEAD 
convidam consultores individuais elegíveis (Pessoas Físicas) para indicar seu interesse na prestação 
dos serviços. Os consultores interessados devem possuir as qualificações necessárias e a experiência 
relevante para prestar os serviços solicitados e obedecer às etapas contidas no item 14.1 do Termo de 
Referência, o qual pode ser encontrado no seguinte sítio eletrônico: www.centraldecompras.pb.gov.br. 

Devem ser verificados com atenção por parte dos consultores interessados os parágrafos 1.11, 3 
e 4.13 do Regulamento que define a política do BID em matéria de Conflito de Interesses, bem como 
as cláusulas de Fraude e Corrupção Políticas para a seleção e contratação de consultores financia-
dos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento expressos na GN-2350-15, de maio de 2019.

Um consultor será selecionado de acordo com o método de Seleção de Consultoria Individual 
estabelecido nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-15.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone +55 (83) 3612-5994 ou por meio do 
e-mail:  comissaoprofisco@centraldecompras.pb.gov.br.

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas na forma eletrônica através do e-mail 
comissaoprofisco@centraldecompras.pb.gov.br até o dia 20 de março de 2023.

Elyelson Lima Aguiar
Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL/PROFISCO II

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2022
PROCESSO Nº 25.901.000017.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, destinada ao 
CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER- CEDC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/03/2023 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: gelic02@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 23-00266-2
João Pessoa, 06 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

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 14/03/2023 às 
09h00, fica ADIADO para o dia 20/03/2023 às 09h00. 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, 06 de março de 2023.

Diego Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPINA GRANDE LTDA
CNPJ : 08.829.236/0001-47

Rua Tavares Cavalcanti,91,Centro, Campina Grande-PB
E-mail: cooperuralcg@gmail.com – Tel: 83- 3201-1270

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Cooperativa Agropecuária de Campina Grande Ltda, no uso das suas atri-
buições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que são em número de 468 
(quatrocentos e sessenta e oito ) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia no dia 17/03/2023 (dezessete de março de dois mil e vinte e três) às 
8h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9h00 com 
a presença de metade mais um do número de associados, em segunda convocação; ou às 10h00 
com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação para deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício 2022, demonstrativo de sobras e perdas, Relatório do 
Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2. Dar poderes a Diretoria para firmar convênios com órgão públicos;
3. Dar poderes a Diretoria a fim de propor e contrair financiamentos a Bancos oficiais, Bancos 

particulares e Cooperativas de Crédito para o exercício 2023;
4. Fixação de valores dos honorários do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Outros assuntos de interesse social.

Campina Grande,  02 de março de 2023.
João de Deus Rodrigues

Diretor Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE PATOS E REGIÃO

Praça Getúlio Vargas, nº 86, Bairro Centro, CEP 58.700-230, Patos - PB 
CNPJ: 11.985.967/0001-96 – REGISTRO SINDICAL 912.006.221.88093-0.

- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
A presidente desta entidade classista, infra-assinada, no uso de suas atribuições e em atendimen-

to as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais 
da base territorial desta entidade classista composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, SÃO 
MAMEDE, SANTA LUZIA e TEIXEIRA no Estado da Paraíba, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada de forma Virtual Remota, das 08h00 às 18h00 do dia 15/03/2023, 
na forma disposta no site www.bancariospatospb.com.br com link a ser disponibilizado pela rede 
social whatsapp dos filiados deste sindicato, para, em conformidade com o previsto no Estatuto 
Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. LEITURA E DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS DE CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE PSICOLOGIA 
E ODONTOLOGIA A SER FIRMADO POR ESTE SINDICATO COM EMPRESAS DESTES SETORES;

2. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS CONVÊNCIOS; e
3. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS.

Patos - PB, 06 de março de 2023. 
Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel

 Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE PATOS E REGIÃO

Praça Getúlio Vargas, nº 86, Bairro Centro, CEP 58.700-230, Patos - PB 
CNPJ: 11.985.967/0001-96 – REGISTRO SINDICAL 912.006.221.88093-0.

- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
A presidente desta entidade classista, infra-assinada, no uso de suas atribuições e em atendi-

mento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos 
sindicais da base territorial desta entidade classista composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, 
SÃO MAMEDE, SANTA LUZIA e TEIXEIRA no Estado da Paraíba, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária que será realizada de forma Virtual Remota, das 08h00 às 18h00 do dia 21/03/2023, 
na forma disposta no site www.bancariospatospb.com.br com link a ser disponibilizado pela rede 
social whatsapp dos filiados deste sindicato, para, em conformidade com o previsto no Estatuto 
Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APRO-
VAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO 
E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL.. 

Patos - PB, 06 de março de 2023. 
Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel

Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
Bla. CLÁUDIA CRISTINA LIMA MARQUES, Oficiala do Cartório Cláudia Marques – Serviço 

Notarial e Registral - situado no município e Comarca de Alhandra-PB, seguindo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, da Lei nº 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Financiamento 
Imobiliário nº 844441856277, datado de 06/06/2018, registrado sob o nº R-2/R-3, na matrícula 
nº 46.643, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: Apartamento Residencial nº 101, 
Térreo, do Condomínio Residencial Multifamiliar Abraão, na R Projetada LT 09 QD 46 174 APT 
101, Cidade das Crianças, Conde-PB, venho intimar o(a) Senhor(a) JACYARA COSTA MACIEL, 
CPF nº 071.852.844-14, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram 
vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e 
as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período, nos 
termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Cláudia 
Marques, situado no município e Comarca de Alhandra-PB, na Rua Presidente João Pessoa, nº 
1055, bairro Bela Vista, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – nos termos do Art. 26,§7º, da Lei nº 9.514/97. Eu, (_______) Kênia Patrícia Rodrigues 
de Lima, Substituta do RTD, o digitei. Alhandra-PB, 02 de março de 2023.

Atenciosamente,
KÊNIA PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

Substituta do Registro de Títulos e Documentos
Cartório Cláudia Marques – Serviço Notarial e Registral

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Boqueirão - PB
Rua Epitácio Pessoa, 577 – Centro – Boqueirão – PB.

CNPJ: 08.702.045/0001-10
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares de Boqueirão - PB, no dia 28 de abril de 2023, no período das 08:00h às 16:00h, na 
Rua Epitácio Pessoa, 577 - Centro – Boqueirão/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 07:30h às 
11:30h, 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, na EMATER, na Secretária da Agricultora 
e na Colônia de Pescadores. 

Boqueirão – PB, 07 de março de 2023.
Geraldo Barbosa Oliveira

Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO: 20 DIAS) COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 3ª Vara Cível 
da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO: 0848885-05.2018.8.15.2001 O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude . de 
lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Cartório da 3ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital, tramitam 
os autos do processo acima proposto por MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA em desfavor 
de JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX, atualmente em lugar incerto e não sabido. Tem o 
presente Edital a finalidade de CITAR a promovida JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX por 
este não tido sido encontrado no endereço indicado nos autos, para integrar a relação processual 
apresentando sua defesa no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 238 e 344 do NCPC, 
contados a partir decurso do prazo deste edital fixado em 20 (vinte) dias. Advertindo-se que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). E, para que a notícia chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível da Capital da Comarca da Capital, expedir o presente Edital que será publicado forma 
da Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 17 de novembro de 2022.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CRUZ
Rua: Maria Oliveira de Sousa. S/N – Centro – CEP: 58924-400 - Santa Cruz/PB

CNPJ: 09.232.885/0001-29
ELEIÇÕES SINDICAIS   

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Santa Cruz, no dia 16 de abril de 2023, no horário de 08:00h 

às 16:00 horas, na Rua Maria Oliveira de Sousa, S/N – Centro – Santa Cruz/PB para composição 
da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados (as) 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 de 07:30 as 11:00h e 14:00 as 16:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publi-
cação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
na agência dos Correios, na EMATER e na Casa Lotérica deste Município. 

Santa Cruz - PB, 07 de março de 2023
FRANCINEIDE MARTINS DE FARIAS

 Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES
E AGRICULTORAS FAMILIARES DE LOGRADOURO - PB

Av. Francisco Gomes, 449 – Centro – CEP: 58254-000 - Logradouro /PB
CNPJ: 01.663.412/0001-74

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fa-
miliares de Logradouro, no dia 15 de abril de 2023, no período das 08:00h às 15:00h, na Escola 
Municipal Maria Eudésia, situada na Av. Francisco Gomes, S/N – Centro – Logradouro/PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados (as) representantes e respectivos 
suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, 
no horário das 08:00h às 12:00h, 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, Na Câmara 
Municipal, na Casa Lotérica e no Terminal Rodoviário do Município. 

Logradouro - PB, 07 de março de 2023.
JOSÉ JOSINALVO SANTANA DA COSTA

 Presidente 
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