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MPPB recebeu 
800 denúncias 
contra empresa 
Braiscompany

Haddad anuncia 
acordo para repor 
perda de ICMS 
dos estados

Reclamações foram fei-
tas através de formulários 
disponibilizados no site 
do Ministério Público. 

  
      Página 6

Acordo será de R$ 26,9 
bilhões, mas R$ 9 bilhões já 
foram compensados atra-
vés de liminares do STF. 
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“Coração Paraibano” vai cobrir 
todo o estado e terá urgência 24h

programa revolucionário

Cardiologista Ludhmila Hajjar veio à PB para o lançamento do programa; governo investe R$ 15 mi.  Página 5

Polícia prende 
delegado, escrivão 
e advogada por 
venda de fianças

Paraíba tem o 
segundo m² 
mais caro
do Nordeste 

Os três foram indiciados 
por crimes de peculato, cor-
rupção e extorsão. Gaeco 
participou da operação.
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Estado perde apenas 
para o Maranhão na re-
gião, segundo revela le-
vantamento do IBGE.
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Foto: Divulgação/Secom-PB

João Azevêdo anunciou investimentos 
em equipamentos e ambulâncias. 
Para Ludhmila, ação do governo 
promove equidade e direito aos cidadãos
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Igor Gregório 
lança, hoje, 

coletânea de 
poemas em JP

“Alma-de-Gato no voo da 
Alvorada” é o título da obra 

do escritor pessoense. Na 
Usina Energisa, às 18h.
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Torneio feminino 
de futebol começa 
amanhã na capital

Oito equipes de vários 
municípios paraibanos 
competem pelo título de 
campeã, na vila Olímpica.  
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“A presença feminina 
na linha do tempo de José 
Américo de Almeida” foi o tema 
principal de palestra e mesa-
redonda, ontem. Servidoras da 
Fundação fizeram apresentação 
musical e também houve 
exposição de artesanato.
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FCJA lembra morte de José Américo 
e promove debate com mulheres

n “Estamos avançando no 
tempo da quaresma. A Igreja 
nos convida, por meio de sua 
liturgia, a celebrar o terceiro 
domingo quaresmal”.

Dom Manoel Delson

Página 2

n “Estudos sobre a formação 
do Brasil colonial revelam três 
heranças malditas: a escravidão, o 
grande latifúndio e a privatização 
das estruturas de poder”.

            Acilino Alberto Madeira Neto
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Foto: Evandro Pereira

Especialistas afirmam que alguns passatempos 
estimulam a memória e aumentam nível de cognição.
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Idosos aderem aos 
jogos de celular 

Foto: Marcos Russo
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As doenças cardiovasculares continuam sendo a causa do maior núme-
ro de mortes, no Brasil. Em casos de extrema gravidade, como o infarto do 
miocárdio, o paciente precisa de atendimento médico qualificado dentro 
do menor espaço de tempo possível. Cada minuto é precioso, no intervalo 
entre a interrupção do fluxo sanguíneo, que compromete o músculo do co-
ração, e o atendimento do paciente pelos profissionais da saúde.

Quem mora nas grandes cidades goza de relativa segurança, se porven-
tura precisar de atendimento cardiológico emergencial. Já os moradores dos 
pequenos municípios e da zona rural estariam mais fragilizados, no caso 
de urgência ou emergência cardiológica. Isso porque ainda são poucas as 
localidades com hospitais ou clínicas suficientemente instrumentalizadas 
para receber pacientes com esse tipo de problema.

A Paraíba acaba de dar um salto extraordinário, no sentido de habilitar 
exponencialmente o suporte do sistema público estadual de saúde, nas si-
tuações de urgência e emergência cardiológicas. Trata-se, nas palavras da 
cardiologista goiana Ludhmila Hajjar, do revolucionário programa “Cora-
ção Paraibano”, lançado, ontem, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, pelo governador João Azevêdo.

O coração do povo paraibano sente-se agora mais protegido, ao saber 
que tem à sua disposição “uma rede estruturada de cuidados de urgência 
e emergência cardiológica, especialmente no atendimento a pacientes que 
sofrerem infarto agudo do miocárdio”. Em linhas gerais, o programa ins-
trumentaliza e interliga hospitais, por meio de transportes terrestre e aéreo, 
como também o quadro médico, acionado por telemedicina.

O novo serviço de assistência cardiológica funcionará todas as horas de 
todos os dias da semana, abrangendo todas as regiões da Paraíba. Confor-
me ressaltou João Azevêdo, para bater mais forte e por muito mais tempo, 
o “Coração Paraibano” começou a ser delineado, na prática, com a interio-
rização da média e alta complexidade, facilitando o acesso mais amplo a 
equipamentos de hemodinâmica que só existiam na capital.

Ludhmila Hajjar, embaixadora do programa, fez a síntese do significado 
do “Coração Paraibano”, não só para a Paraíba, como também para o país. 
Para ela, a revolução que João Azevêdo está fazendo na Paraíba será exem-
plo para o Brasil, pois é resultado de equilíbrio fiscal, de investimentos em 
pesquisa e de parcerias com universidades. “Estou muito feliz por partici-
par desse momento e sou paraibana a partir de hoje”. Precisava dizer mais?

Cuidar de coração
Editorial

Deus tem sede da nossa fé
Estamos avançando no tempo da quares-

ma. A Igreja nos convida, por meio de sua li-
turgia, a celebrar o terceiro domingo quares-
mal. Um tempo penitencial em que somos 
motivados, interiormente, a nos colocar dian-
te da graça transformadora do Senhor.

Ao longo da caminhada penitencial, so-
mos como o povo da Bíblia, que reclama no 
deserto da vida por falta de água. Revolta-
mo-nos contra o Senhor. Caímos até na lou-
cura momentânea de questionar a presença 
de Deus em nossas vidas: “O Senhor está ou 
não no meio de nós?” (Ex 17,7). Mas, afinal, 
qual a real raiz de nossas queixas contra o 
Senhor? No geral, confrontamos a Deus por 
causa de nossas necessidades e expectativas, 
meramente humanas. Achamos que Deus 
precisa estar a reboque de nossas vontades. 

São muitas as situações em que a nossa 
experiência de fé se manifesta frágil, a nos-
sa confiança vacilante e a nossa religiosida-
de contaminada por motivações mágicas.

A Igreja, com voz maternal e forte, neste 
tempo quaresmal, nos convida a percorrer 
um deserto de conversão; um caminho de-
sértico que vai exigir que suportemos a ca-
rência de água no caminhar, algumas vezes. 
Como corresponder, até mesmo quando não 
entendemos os caminhos do Senhor? O Sal-
mo da missa desse terceiro domingo da Qua-
resma nos oferece uma pista: “Não torneis 
duros os vossos corações como em Meriba, 
como no dia de Massa, no deserto, quando 
vossos pais me provocaram, provaram-me 
e me puderam ver nas minhas ações” (Sl 
94,8-9). O caminho quaresmal é essencial-
mente marcado pela mudança de vida. Não 
há como prosseguir no caminho da fé sem a 
real mudança de nossas vidas. Do contrário, 
nos prenderemos às murmurações e estag-
naremos na vida.

Na passagem do Evangelho do encontro 
de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, 
o simbolismo da água vem mais uma vez à 
tona. A samaritana vai ao poço, como de cos-
tume, e encontra Jesus sentado ao lado. Je-
sus está cansado da viagem. Era meio-dia. 
Jesus, como um judeu, não poderia ter se di-
rigido em diálogo àquela mulher, mas o faz. 

Jesus tem sede e pede água à mulher. A sede 
de Jesus não se remetia à sede física, mas a 
sede presente na existência de todo peregri-
no que prossegue no deserto da vida. Nosso 
Senhor estava falando de uma água que jor-
ra para a vida eterna.

A sede de Jesus não se esgota somente na-
quele encontro com a samaritana, mas mani-
festa-se na altura da sua cruz: “Tenho sede” 
(Jo 19,28). Todo o apostolado salvador de Je-
sus objetivou tornar-se solidário às queixas 
da nossa vida interior. Ele deixa-se batizar 
nas águas do Jordão para santificar as águas 
do nosso batismo; Ele deixa-se ser tentado no 
deserto pelo diabo para que nós pudéssemos 
vencer o pecado e a morte. No caminhar de 
Jesus na terra dos homens, há uma solidarie-
dade salvadora. Ele assume a nossa condição 
fraca para nos salvar.

A sede de Jesus, na verdade, é a sede que 
atravessa a história de toda a humanidade. 
“A sede de Cristo é uma porta de acesso ao 
Mistério de Deus, que se fez sedento para 
nos aplacar a sede, assim como se fez po-
bre para nos enriquecer (cf. 2Cor 8,9). Sim, 
Deus tem sede da nossa fé e do nosso amor” 
(Papa Bento 16). Na insatisfação do coração 
da samaritana encontra-se a insatisfação de 
cada um de cada homem e mulher que, ape-
sar dos muitos pecados, não se cansam de ir 
até o poço que jorra a água da vida eterna. 
A samaritana repetia, de forma resignada, 
aquele trajeto todos os dias. Quantas vezes 
também, nós, buscamos frequentemente os 
sacramentos. Às vezes até buscamos os sa-
cramentos de maneira mecânica. Mas, nes-
te tempo quaresmal, o encontro com o Cris-
to que faz jorrar a água da vida eterna não 
pode ser mais o mesmo. Precisamos tomar 
consciência que o caminho da fé que trilha-
mos tem as suas gravidades. Deus tem sede 
da fé verdadeira que brota do coração arre-
pendido. E é por isso que Ele não se cansa de 
nos oferecer meios de conversão.

Que a Virgem Maria, a Mãe do Messias 
Salvador, nos ajude a nunca nos esquecer do 
caminho da fé. E que a grandeza da sua fé 
de Mãe e discípula de Cristo seja um amparo 
constante no deserto de nossas vidas.

O imperador Dom Pedro 2º, aos quin-
ze anos de idade, assumiu o Governo 
brasileiro. Uma coroa de 1,9Kg de ouro, 
77 pérolas, 639 diamantes diferentes em 
lapidação e tamanho foi colocada sobre 
sua cabeça.

A joia foi confeccionada por Carlos 
Martin, um ourives instalado à Rua do 
Ouvidor, no Rio de Janeiro. Foi exibida 
em público no dia 8 de julho de 1841 em 
uma almofada de seda branca e coberta 
por redoma de cristal. A coroação de Dom 
Pedro 2º foi em 18 de julho. Também em 
1841 

Os brilhantes e as pérolas da coroa de 
D. Pedro 1º, também da herança paterna, 
foram utilizados na produção do ador-
no. Após a proclamação da República, a 
Coroa Imperial foi guardada no Tesouro 
Nacional, onde ficou até 1943, quando 
foi transferida ao recém-criado Museu 
Imperial, de onde não saiu mais.

A armação é em ouro. A base tem 
oito semiarcos encimados por uma cruz 
formando um Globus cruciger. As dimen-
sões da joia: 0,310 m de altura, 0,205 m de 
diâmetro, além da ornamentação com os 
diamantes e pérolas. Entre 1988 e 1989, a 
Caixa fez a última perícia na Coroa Im-
perial. A peça foi avaliada em um milhão 
de dólares.

 Esse “desenho” todo é para chamar a 
atenção para um fato: Dom Pedro 2º go-
vernou o Brasil entre 1840 a 1889 e deixou 
o país, após quase 50 anos de reinado, pela 
porta dos fundos. Foi degredado após a 
instalação da República. E deixou, não 
apenas a coroa símbolo do reinado, mas 
todas as joias da realeza. Embarcou para a 
Europa em 17 de novembro de 1889. Pas-
sou um tempo em Portugal e se mudou 
para Paris, na França, residiu em hotéis 
durante os últimos anos de sua vida. Uma 
pneumonia matou o único imperador do 
país nascido em solo brasileiro (ele era 
carioca), no dia 5 de dezembro de 1891. 

Dom Pedro 2º se despediu do Brasil 
com uma carta fazendo “ardentes votos, 
por sua grandeza e prosperidade”.

Essa história guarda algum paralelo 
com o que está acontecendo hoje depois 

da descoberta que o ex-presidente Bol-
sonaro recebeu presentes milionários do 
governo da Arábia Saudita? Presentes 
cujos valores chegam a mais de R$ 16 
milhões e que tiveram a entrada no Brasil 
não declarada?

A comparação é imediata, até porque 
tanto Pedro 2º quanto Bolsonaro deixa-
ram o Brasil ao final de seus governos. 
Bolsonaro por vontade própria foi para 
os Estados Unidos e Pedro 2º, para o 
exílio.  A grande diferença: Dom Pedro, 
um estadista admirado por personagens 
históricos como Graham Bell (inventor 
do telefone) e Charles Darwin (autor da 
teoria da Seleção Natural); Bolsonaro 
entrando para a história como o primeiro 
presidente não reeleito e agora imerso 
nesse escândalo.

A imprensa internacional deu man-
chetes para o caso. Outra comparação 
chamou a atenção para o francês Valéry 
Giscard d’Estaing, político de centro-di-
reita que exerceu o cargo de presidente 
da República Francesa de 1974 a 1981. 
Em 1973, Ele recebeu dois diamantes do 
ditador da República Centro-Africana, 
Jean-Bédel Bokassa. Foi um escândalo e 
Giscard d’Estaing perdeu a reeleição.

O que justifica políticos poderosos que 
chegaram a presidir seus países comete-
rem deslizes (para não fazer julgamentos 
mais profundos) e mancharem a reputa-
ção por causa de “dádivas” que chega-
riam às suas mãos como “muamba”?

E ainda há uma dúvida tremenda nessa 
história toda: o que justifica um presente 
nesse valor, além de ser algo que não sig-
nifica um “agrado” de um Estado a outro?

De todo esse episódio envolvendo Jair 
Bolsonaro e as oito tentativas de retirar as 
joias apreendidas sem os devidos trâmites 
jurídicos, burocráticos e diplomáticos fica 
um único elogio: a Alfândega brasileira 
foi dez, como dizem os mais jovens, ao 
não permitir a entrada no país dos objetos 
sem o devido processo legal.

Que lição da Receita Federal ao país 
e que simbolismo gerou.  E que o país se 
inspire no estadista Pedro 2º como exem-
plo de grandeza!

As joias da coroa!

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Artigo

2  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de março de 2023 EDIÇÃO: Luiz Carlos Sousa
EDITORAÇÃO: Paulo SergioOpinião

Clóvis RobertoFoto 
  Legenda

Uma imagem bucólica e linda!

Artigo Luiz Carlos Sousa
lulajp@gmail.com 

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

Av. Chesf, 451 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 99117-7042
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

Gisa Veiga
GErEnTE ExECuTiva dE mídia imprEssa

William Costa
dirETor dE mídia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Amanda Mendes Lacerda
dirETora adminisTraTiva,  
FinanCEira E dE pEssoas

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de março de 2023    3EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão Geral

Sobre reforma 
tributária  

Cordialidade 
e bom humor   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

do oStraCiSmo a um Cargo  
eStratégiCo: a volta de dilma   

“Para ter eStruturaS forteS” 

“Como Se foSSe PiCadeiro” 

“é inConStituCional e ilegal” 

O governador João Azevêdo (PSB) comentou o 
processo de federalização que unirá PSB, PDT 
e Solidariedade: “É uma tendência os partidos 
se unirem em torno de um programa para ter 
estruturas mais fortes e mais tranquilidade nos 
processos de eleição no futuro”. Ele participou 
da reunião da executiva nacional do PSB que 
aprovou a continuidade das tratativas para a 
criação da federação.    

Nesta próxima semana, Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) promete fazer discurso no Senado sobre 
o ridículo episódio, para dizer o mínimo, do qual 
foi protagonista o deputado federal Nicholas 
Ferreira (PL): ele usou uma peruca, na tribuna do 
Plenário, para ridicularizar e discriminar transse-
xuais. “Levar uma peruca como se estivesse no 
picadeiro é um absurdo, desrespeitou até a pró-
pria Casa. Me reportarei a isso no Senado. Deve 
ser submetido ao Conselho de Ética”, avaliou.   

Deputados do PSOL, PDT e PSB já pediram a 
cassação de Nicholas Ferreira (PL). Por meio de 
representação em que solicitam ao presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP), a abertura de processo 
disciplinar no Conselho de Ética. “Como é possí-
vel depreender da fala do deputado, o conteúdo 
de seu discurso tem caráter ofensivo e criminoso. 
Sua prática, por conseguinte, é inconstitucional, 
ilegal e não compatível com a ética e o decoro 
parlamentar”, registra a representação.  

Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) estava em 
entrevista no estúdio 
de uma rádio, quan-
do Cabo Gilberto (PL) 
mandou mensagem 
ao entrevistador: “Eu 
gosto dele. Só tem um 
defeito: apoia Lula”. 
O senador sorriu e 
emendou: “Então, eu 
teria que dizer: ‘gosto 
dele, só tem um defeito: 
apoia Bolsonaro”. “Ele 
é muito cordial comigo, 
sempre que o encontro 
nessa ponte aérea João 
Pessoa/Brasília”, disse 
o emedebista. 

Relator da PEC que 
trata da reforma tri-
butária, o deputado 
Aguinaldo Ribeiro 
confirma que o Grupo 
de Trabalho (GT) da 
Câmara Federal, que 
está debruçado sobre 
a análise da proposta, 
virá a João Pessoa no 
dia 27 de abril para 
participar de reunião 
com representantes 
do Consórcio Nordes-
te, presidido por João 
Azevêdo. O secretário 
Bernard Appy, do Mi-
nistério da Fazenda, 
também virá.     

A ex-presidente Dilma Housseff (PT) ficou anos no 
ostracismo – ou período sabático, se assim preferir 
dizer – após o processo de impeachment que lhe tirou 
do poder, em 2016. Agora, porém, com o retorno de 
Lula ao Palácio do Planalto, como seria plausível, eis 
que ela emergiu. A propósito, Dilma viajará com Lula 
para a China. Ele quer sacramentar a indicação dela 
para a presidência do Novo Banco do Desenvolvimen-
to (NBD), instituição do Brics, integrado por Brasil, 
China, Rússia, Índia e África do Sul. Dilma volta por 
cima, num cargo importante para a pauta econômica 
do governo.     

olhar Para eStadoS e muniCíPioS: na 
última Semana deSte mêS, lula quer 
Ser ‘maiS braSil, menoS braSília’ 

O presidente Lula (foto) quer 
voar pelo Brasil e cair na estra-
da, o quanto antes. E promete 
assim fazer quando do seu retor-
no da viagem 
à China, que 
deverá ocor-
rer entre 24 e 
30 deste mês, 
segundo o Ita-
maraty. A ideia do governo é entregar obras públicas em 
todo o país e anunciar novas ações, sobretudo no campo 
da assistência social. “[O governo] “não pode ficar cho-
rando o dinheiro que falta”, disse o presidente em reunião 
ministerial, enfatizando também que é preciso “arrumar o 
dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nes-
te país”, missão que ele delegou aos ministros Fernando 
Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento. 
O presidente se reuniu com a sua equipe ministerial para 
pedir aos titulares que construam para ele uma agenda 
positiva no país. “Eu quero viajar pelo Brasil para a gente 
voltar a inaugurar casa, escola, creche, estrada, universi-
dade, escolas técnicas. Nós temos que colocar esse país 
em funcionamento”, elencou o presidente. Nesse período, 
Lula fará o que Bolsonaro prometeu, mas não fez: ‘mais 
Brasil, menos Brasília’, no sentido de ter um olhar especial 
para estados e municípios.   

O   Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico (Setde) e Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
está contribuindo de forma 
decisiva para a consolidação 
da roteirização e interioriza-
ção do turismo paraibano, 
trabalho que envolve ações 
de parceria na promoção e 
de projetos de infraestrutu-
ra. Ontem, a equipe da Setde, 
coordenada pela secretária 
Rosália Lucas, esteve em Bo-
queirão, onde participou da 
assembleia geral do Fórum 
Regional de Turismo do Cari-
ri. O presidente do Fórum do 
Cariri, Eduardo Belo, coorde-
nou o encontro.

O evento, que contou com 

representação de 19 municí-
pios - entre eles os prefeitos 
Marcos Freitas, de Boqueirão; 
e Silvano Dudu, de Caraúbas 
- teve como pauta principal a 
formalização de adesão de ci-
dades, empresas privadas, ins-
tituições de Ensino Superior, 
de crédito, além de associa-
ções e da Federação dos Muni-
cípios da Paraíba (Famup). Na 
oportunidade, a gestora de tu-
rismo e economia criativa do 
Sebrae, Regina Amorim, lan-
çou o Programa Roteiros Tu-
rísticos, enquanto o diretor de 
Turismo da Setde, Miguel Ân-
gelo, fez uma apresentação do 
Programa de Regionalização 
do Turismo.

De acordo com Rosália 
Lucas, é fundamental que 

as cidades tenham apoio do 
Governo do Estado na con-
solidação do turismo, por se 
tratar de um segmento eco-
nômico que impacta direta-
mente na geração de empre-
go e renda. Além de apoiar, a 
secretária destaca o processo 
de valorização dos potenciais 
turísticos como a cultura, ar-
tesanato, gastronomia e pro-
dutos associados ao turismo, 
em um contexto que fortalece 
o fórum e consequentemente 
a economia da Paraíba.

Ao mesmo tempo em que 
participa diretamente dessas 
discussões, a equipe da Setde, 
composta ainda pelo secretá-
rio executivo, Delano Tavares, 
e pelo gerente de Turismo e In-
teriorização, Lima Filho, o Go-

verno discute a realização do I 
Encontro de Secretários e Diri-
gentes de Turismo da Paraíba, 
que será realizado no dia 25 de 
maio durante o Expo Paraíba, 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa. Esse evento, con-
forme Rosália Lucas, será um 
divisor de águas para o turis-
mo paraibano.

Participaram do evento, re-
presentantes dos municípios 
de Alcantil, Boqueirão, Barra 
de Santana, Cabaceiras, Ca-
raúbas, Camalaú, Congo, Co-
xixola, Monteiro, Sumé, San-
to André, São Sebastião de 
Umbuzeiro, São João do Ti-
gre, Santa Cecília, São José 
dos Cordeiros, Riacho de San-
to Antônio, Taperoá, Ampa-
ro e Prata.

Governo apoia regionalização e roteirização
destinos turísticos da Pb

O Destino Paraíba está 
participando até hoje do 2º 
WMT - Workshop Masterop 
Travel, promovido pela Mas-
terop Operadora, no Centro 
de Convenções de Maceió 
(AL). Durante os dois dias, 
a Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) e a Secretaria 
de Estado do Turismo e De-
senvolvimento Econômico, 
em parceria com a Secretaria 
de Turismo de João Pessoa e 
ABIH Paraíba, estarão pro-
movendo capacitação para 
cerca de 600 agentes de via-
gens do Nordeste e estados 
como Amazonas, Distrito Fe-

deral, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Santa Catarina.

Além das capacitações 
- oportunidade em que os 
agentes de viagens conhe-
cerão mais detalhes sobre os 
principais pontos turísticos 
da Paraíba, que integram sol, 
mar e roteiros de aventura 
e religiosidade pelo interior 
- está em destaque o Maior 
São João do Mundo, realiza-
do em Campina Grande. No 
período da tarde, acontece a 
feira com a presença de cer-
ca de 100 expositores. No es-

tande da Paraíba, os visitan-
tes estão recebendo material 
institucional da PBTur e Se-
tur, e dos equipamentos as-
sociados à ABIH.

De acordo com Luciano 
Lapa, diretor de Marketing da 
PBTur, o Workshop Masterop 
é um evento superimportante 
para a Paraíba, por acontecer 
no primeiro semestre, início 
das vendas de roteiros para 
as férias de julho. Com a pre-
sença de cerca de 600 agentes 
de viagens, Lapa destacou a 
força do turismo regional, 
que teve crescimento acima 
da média.

“Estamos reforçando a 
divulgação dos nossos ro-
teiros em um evento que 
tem excelência de profis-
sionais que atuam direta-
mente com o público final, 
principalmente, no Nordes-
te, que tem apresentado um 
salto muito alto de comer-
cialização dos produtos. A 
expectativa é bastante po-
sitiva, tendo em vista que 
a Paraíba está em acelera-
do processo de participação 
nos principais mercados do 
país e do exterior”, pontuou 
o presidente da PBTur, Fer-
dinando Lucena.

Apresentação a agentes de viagens em Maceió

Coordenadores destacaram o potencial científico do radiotelescópio

Projeto Bingo é apresentado 
a órgãos federais em Brasília

astrofísica

Os coordenadores do proje-
to para a construção do radiote-
lescópio Bingo estão em Brasília 
para apresentar o projeto a insti-
tuições de pesquisa federais, ao 
Ministério das Relações Exterio-
res  e Ministério da Ciência,Tec-
nologia e Inovação.

O esforço tem o objetivo de 
intensificar as relações entre o 
Brasil e a China visando possí-
vel apoio para efetivação de no-
vas parcerias entre os dois paí-
ses para o desenvolvimento de 
pesquisas na área da astrofísica.

Ontem pela manhã Amílcar 
Queiróz Rabelo, professor e pes-
quisador na Universidade Fede-
ral de Campina Grande (UFCG/
Bingo) e Thyrso Villela, pesqui-
sador no Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE/Bin-
go) mostraram o potencial cien-
tífico do radiotelescópio Bingo 
ao presidente da Agência Espa-
cial Brasileira (AEB), Carlos Au-
gusto Teixeira de Moura e a Ro-
drigo Leonardi, coordenador de 
satélites e aplicações da AEB. Se-
gundo Amílcar Rabelo, o pre-
sidente da AEB dará encami-
nhamentos para formalizar um 
apoio ao projeto Bingo. À tar-
de, os pesquisadores seguiram 
para o Itamaraty, com a mesma 
finalidade.

Ainda nesta semana os pes-
quisadores do Bingo se reuni-
ram com Olival Freire Júnior, 
diretor científico do CNPq, arti-
culado pelo presidente do CNPq, 
Ricardo Galvão. Em janeiro o 
projeto foi demonstrado para a 

ministra da Ciência e Tecnologia 
Luciana Santos, em companhia 
do professor Cristóvão Buarque.  
Amílcar Queiróz revela que 
“além do que já sabemos à res-
peito do potencial científico, de 
desenvolvimento tecnológico e 
educacional do radiotelescópio 
Bingo, os pesquisadores chineses 
têm a aspiração de elevar o Bingo 
a um patamar com participação 
brasileira”. Dessa forma, o apoio 
do governo brasileiro é vital para 
a continuidade da parceria com 
os chineses.

Os pesquisadores dos dois 
países estão finalizando o acor-
do de um Protocolo de Coopera-
ção Internacional científica entre 
os dois países reunindo oito ins-
tituições de ensino e pesquisa. 
São cinco, dentre as instituições 
chinesas: Yangzhou University, 
Shanghai Astronomical Obser-
vatory (CAS), Shanghai Jiao Tong 

University, University of Scien-
ce and Technology e a Resear-
ch Institute of China Electronics 
Technology Group Corporation 
(CETC54); e no Brasil, a UFCG, 
o Inpe e a Universidade de São 
Paulo (USP). “O acordo vai per-
mitir intercâmbio de estudantes, 
pesquisas, troca de informações 
científicas, entre outras ativida-
des”, explica Amílcar.

Na próxima semana, o secre-
tário de Estado de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Ensino Supe-
rior da Paraíba, Claudio Furtado 
e o secretário executivo, Rubens 
Freire, deverão acompanhar os 
pesquisadores em reunião insti-
tucional com o secretário execu-
tivo MCTI, Luis Fernandes.

O projeto radiotelescópio 
Bingo é um esforço científico 
internacional para a constru-
ção de radiotelescópio proje-
tado para fazer a detecção de 

Oscilações Acústicas de Bá-
rions, que são ondas geradas 
pela interação dos átomos com 
a radiação no início do uni-
verso, e que podem ser ob-
servadas na faixa de radiofre-
quência.

Atualmente, o projeto con-
ta com parceria de universida-
des chinesas e com o Research 
Institute of China Electronics 
Technology Group Corpora-
tion, para a fabricação de equi-
pamentos integrantes do ra-
diotelescópio Bingo (como dos 
refletores e torres, entre ou-
tros) e transferência de tecno-
logia. Está em construção no 
município de Aguiar, Sertão 
da Paraíba, com financiamen-
to do Governo do Estado da 
Paraíba (Fapesq), Governo do 
Estado de São Paulo (Fapesp), 
Governo Federal (MCTI/Fi-
nep), Yangzhou University.

n 

O projeto conta 
com parceria de 
universidades 
chinesas e com 
o Research 
Institute of China 
Electronics 
Technology 
Group 
Corporation

Foto: Bingo

O projeto Bingo visa fazer a detecção de Oscilações Acústicas de Bárions

Foto: Divulgação/PT
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Infraestrutura e dos Recur-
sos Hídricos (Seirh), inaugu-
ra até o final do próximo mês 
de abril a obra de ampliação 
do sistema de abastecimento 
de água da cidade de Quei-
madas. Está em fase final a 
construção de mais um re-
servatório semelhante ao já 
existente, dobrando a capa-
cidade de armazenamento 
para 1.800 metros cúbicos de 
água. A ação conta com in-
vestimentos de R$ 10,4 mi-
lhões e está sendo realizada 
em parceria com o Governo 
Federal, beneficiando a po-
pulação de 44.179 habitantes.

A obra consiste também 

na construção de um tanque 
unidirecional de amorteci-
mento de pressão, para evi-
tar rompimentos e compres-
sões, visando regular a vazão 
na rede e paralisação, corri-
gindo um dos problemas an-
tigos no abastecimento da ci-
dade. Além disso, está sendo 
efetuada a troca de dois con-
juntos de motobombas, am-
pliando a vazão da água de 
50 litros para 72 litros por se-
gundo e, consequentemente, 
aumentando o atendimento. 
A água que chega a Queima-
das sai do Sistema Integrado 
da Borborema, em Gravatá, 
que vem do Açude Epitácio 
Pessoa, em Boqueirão.

Estão sendo substituídos 

também na cidade 1.300 hi-
drômetros e executadas 1.500 
novas ligações domiciliares. 
Houve uma ampliação de 
nove quilômetros na adutora 
para sanar os rompimentos, 
já que se trata de uma adutora 
antiga, onde foram redimen-
sionados alguns pontos críti-
cos de pressão e feitas interli-
gações para que não ocorram 
rompimentos.

Ainda como parte das 
obras está a construção de 
300 metros de adutora e es-
tação elevatória para atender 
a comunidade do Castanho, 
um dos bairros da cidade, so-
lucionando um problema de 
falta d’água de décadas na lo-
calidade.

Reservatório semelhante ao já existente vai armazenar 1.800 metros cúbicos de água para abastecimento da cidade 

Obra dobra a capacidade do sistema 
água em Queimadas

Foto: Clóvis Porciúncula/Secom-PB

Foto: Ortilo Antonio

Estão sendo substituídos também 1.300 hidrômetros e executadas 1.500 novas ligações domiciliares

A manifestação teve início em frente ao Liceu Paraibano, no Centro, e terminou com um ato público no Parque da Lagoa

Estudantes realizaram, 
ontem, um novo protesto 
contra o aumento do valor 
da passagem de  ônibus de 
João Pessoa, em vigor des-
de o último domingo (5). 
Organizada pela Associa-
ção Paraibana dos Estudan-
tes Secundaristas (Apes), em 
parceria com outros movi-
mentos estudantis, a mani-
festação teve início em frente 
ao Liceu Paraibano, no Cen-
tro da cidade, e terminou 
com um ato público no Par-
que da Lagoa.

Por volta das 15h, os es-
tudantes ocuparam uma 
faixa da Avenida Getúlio 
Vargas, e saíram em cami-
nhada pelo entorno das es-
colas localizadas naque-
la área (Argentina Pereira 
Gomes, Olivina Olívia Car-
neiro e Instituto de Educa-
ção da Paraíba), convocando 
outros estudantes para par-

Estudantes realizam um novo protesto em João Pessoa
passagem de ônibus

Ítalo Arruda 
Especial para A União

ticiparem da mobilização. 
Durante o percurso, os es-

tudantes seguravam faixas, 
cartazes e gritavam palavras 
de ordem contra o aumento 
da tarifa do transporte públi-

co. De acordo com Emanuel 
Fernandes, um dos repre-
sentantes da Apes, o reajus-
te da passagem é um “absur-
do” e um “desrespeito”, não 
só aos estudantes, mas tam-

bém aos trabalhadores, que 
sentem o impacto no orça-
mento. “É uma pauta que diz 
respeito à cidade, ao direito 
à cultura, e, principalmente, 
ao acesso a todas essas coi-

sas. Este é um ato de denún-
cia e nós não vamos arredar 
sem resposta”, disse o jovem.

Para Samira Kathleen, o 
aumento da passagem não é 
condizente com a realidade 

encontrada por ela e outros 
colegas que utilizam o siste-
ma de transporte coletivo de 
João Pessoa. “Os ônibus não 
passam por nenhuma me-
lhora, muitos estão velhos, 
quebram no meio do cami-
nho. Por isso, nós somos con-
tra este aumento abusivo”, se 
queixou a estudante, ressal-
tando que depende dos pais 
para recarregar o cartão da 
passagem, “o que significa 
mais despesa para a família”.

Após circularem pelas 
escolas, os estudantes saí-
ram em direção ao Parque 
da Lagoa, onde fizeram pa-
radas em frente a algumas 
lojas e interagiram com tra-
balhadores do comércio con-
tra o reajuste, antes de finali-
zarem a manifestação. 

Diferentemente do pro-
testo realizado na quarta-fei-
ra, em frente à Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), a 
manifestação ocorreu de for-
ma pacífica, sem registros de 
confronto com a polícia.

O Ministério Público jun-
to ao Tribunal de Contas da 
União (MPTCU) pediu ao 
ministro Augusto Nardes, 
do TCU, que reconsidere sua 
própria decisão e determine a 
obrigação do ex-presidente da 
República Jair Bolsonaro de-
volver à União, em até cinco 
dias, parte das joias que, su-
postamente, lhe foram envia-
das de presente por represen-
tantes do governo da Arábia 
Saudita.

O recurso que o subpro-
curador-geral do MPTCU, 
Lucas Furtado, enviou ontem 
ao ministro é uma reação à 
decisão de Nardes, que, an-
teontem (9), nomeou Bolso-
naro como “fiel depositário” 
das joias milionárias até que 
o TCU conclua a análise dos 
indícios de irregularidades e 
dê a palavra final sobre qual 
a destinação adequada para 
as joias.

Na decisão, tornada pú-
blica na noite da quinta-feira, 
Nardes determina que Bolso-

naro não poderá usar, dispor 
ou vender nenhuma das joias, 
devendo preservá-las intactas. 
Para o ministro, embora mui-
tas perguntas sigam sem res-
postas, já há “indícios de irre-
gularidades afetos à tentativa 
de entrada no país de joias e 
relógio no valor total de 3 mi-
lhões de euros” (cerca de R$ 
16,5 milhões de reais pelo câm-
bio atual).

O valor citado pelo minis-
tro Augusto Nardes diz respei-
to apenas à avaliação do con-
junto de joias femininas (um 
colar, um anel, um relógio e 
um par de brincos de diaman-
tes) que agentes da Receita Fe-
deral apreenderam em outu-
bro de 2021, ao inspecionar a 
bagagem de um então assessor 
do Ministério de Minas e Ener-
gia que integrava a comitiva 
que acompanhou o ex-minis-
tro de Minas e Energia Bento 
Albuquerque em uma viagem 
oficial à Arábia Saudita.

Há ainda um segundo kit, 
este contendo joias masculinas 
(um relógio de pulso; um par 
de abotoaduras; uma caneta; 
um anel e uma espécie de ter-

ço - uma masbaha), cujo valor 
ainda é incerto. Ao contrário 
do conjunto feminino, as joias 
masculinas não foram identi-
ficadas no momento em que o 
ex-ministro Bento Albuquer-
que e seus assessores chega-
ram ao país, tendo ingressado 
irregularmente no país, já que 
não foram declaradas.

Defesa
Desde a última terça-feira 

(7), a Agência Brasil vem ques-
tionando o Palácio do Planal-
to, o Ministério de Minas e 
Energia e pessoas próximas 
ao ex-presidente Jair Bolsona-
ro sobre o atual paradeiro das 
joias masculinas, mas até o 
momento, não obteve informa-
ções precisas, oficiais. Confor-
me a Agência Brasil noticiou, 
documentos indicam que, em 
29 de novembro de 2022, ou 
seja, mais de um ano após a 
comitiva de Albuquerque tra-
zer as joias ao país, um repre-
sentante do ministério enfim 
entregou o kit masculino ao 
Gabinete Adjunto de Docu-
mentação Histórica, órgão da 
Presidência da República .

Com o objetivo de faci-
litar o acesso a produtos de 
cannabis para uso medicinal 
no Brasil, a Green Scale, hol-
ding especializada na área 
medicinal da planta, lança a 
healthtech Ganja Care, uma 
plataforma de telemedicina 
para consultas virtuais.

Uma pesquisa da Prohi-
bition Partners estima que, 
em 2021, as vendas globais 
de CBD (derivado da can-
nabis) para uso medicinal e 
recreativo totalizaram US$ 
37 bilhões e poderiam che-
gar a US$ 102 bilhões até 
2026. Para atingir esse mer-
cado em território brasileiro, 
a Green Scale criou a plata-
forma para facilitar o acesso 
ao tratamento para doenças 
como dor crônica, autismo, 
epilepsia, esquizofrenia, in-
sônia e esclerose múltipla.

“O Ganja Care foi criado 
para ajudar pessoas como eu, 
que quando jovem, fui diag-
nosticado com epilepsia e não 
tinha acesso ao uso medici-

nal da cannabis. Toda a estru-
tura foi pensada para atender 
aquele paciente que busca 
um tratamento com os prin-
cipais profissionais da canna-
bis, assim como os que já con-
somem cannabis e buscam 
uma maneira legal de se me-
dicar”, revela João Paulo Cos-
ta, CEO do Ganja Care.

Na sua avaliação, o aces-
so à cannabis medicinal no 
Brasil ainda é complicado e 
tem dificuldades quanto à 
regulamentação, prescrição 
médica e liberação da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A plata-
forma da healthtech oferece 
ao paciente a consulta médi-
ca, quando será fornecido o 
pedido médico do medica-
mento caso haja indicação, 
o auxílio na emissão de au-
torização de importação da 
Anvisa e a compra do me-
dicamento

Atualmente, é possível 
obter 18 produtos à base de 
cannabis em farmácias no 
território nacional. Contudo, 
a Ganja Care diz que opta 
por importar os medicamen-

tos por considerar o merca-
do exterior “mais maduro, 
principalmente em termos 
de variedade de produtos e 
laboratórios aptos a fornecer 
medicamentos derivados da 
cannabis”.

Ganja Market
A Green Scale tem um 

marketplace para venda de 
produtos relacionados à can-
nabis. No Ganja Market, o 
paciente encontra os prin-
cipais produtos à base da 
planta para uso medicinal, 
seguindo a regulamentação 
da Anvisa.

Para a compra, é neces-
sário ter a prescrição médica 
e a autorização de importa-
ção da Anvisa. “A platafor-
ma oferece toda a estrutura 
tanto para os médicos, que 
possuem uma tecnologia 
de ponta para realizar seus 
atendimentos de qualquer 
lugar do país, quanto para 
os pacientes, que saem da 
consulta com todas as infor-
mações e opções para a com-
pra de seu tratamento à base 
de cannabis”, diz a empresa.

MP pede que Bolsonaro seja obrigado 
a destinar joias ao acervo público

Empresa lança plataforma para 
tratamento e venda de cannabis

prazo de cinco dias medicinal

Alex Rodrigues  
Agência Brasil

Isabela Moya  
Agência Estado
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A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde (PB Saúde) 
publicou, ontem, três novos 
chamamentos de aprovados. 
Referente ao concurso, foi pu-
blicado o 3o edital de reclassi-
ficados e o 16o edital de convo-
cação do certame. 

Já em relação ao proces-
so seletivo, a convocação cor-
responde à 13a chamada dos 
aprovados. As listas podem 
ser consultadas no site da Fun-
dação e no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba (DOE-PB). 
Os convocados devem ficar 
atentos ao prazo de envio dos 
documentos que iniciaram 
às 8h de ontem e seguem até 
quinta-feira, às 23h59, para os 
três editais.

Novos editais de convocação são divulgados pela Fundação
PB Saúde

Mesmo com as convocató-
rias já anunciadas, o diretor-
superintendente da PB Saúde, 
Luiz Gustavo César, informou 
que a Fundação PB Saúde con-
tinuará anunciando chama-
mentos em breve.

 “As convocações dos apro-
vados seguem avançando e, 
conforme metas previstas de 
avançar na administração de 
outros serviços da rede de saú-
de da Paraíba em 2023, novos 
aprovados do concurso e da 
seleção devem ser chamados 

em breve”, adiantou o supe-
rintendente.

No 3o edital foram convo-
cadas pessoas para os cargos 
de analista de recursos hu-
manos, farmacêutico, médico 
neurologista adulto e técnico 
em informática.

Já no 16o edital, estão os 
cargos de analista de depar-
tamento pessoal, analista de 
recursos humanos, assisten-
te administrativo, assistente 
social, auxiliar administrati-
vo, enfermeiro, fisioterapeu-

ta, técnico de enfermagem, 
técnico de enfermagem em 
terapia intensiva adulto, téc-
nico em segurança do traba-
lho, médico cardiologista pe-
diátrico e psicólogo. 

Os convocados devem en-
viar a documentação neces-
sária para a contratação con-
tida no checklist de admissão, 
de forma eletrônica. O con-
curso 001/2021 da PB Saú-
de tem validade de 24 meses 
e o 001/2022 tem a validade 
de 12 meses.

Outras chamadas estão previstas 
para serem lançadas em breve

n 

Profissionais 
aprovados e 
convocados 
terão até 
quinta-feira 
para enviar os 
documentos 
solicitados 
para a 
efetivação 

No total, já foram convo-
cados quase 2.371 candidatos 
aprovados no concurso públi-
co, e 233 do processo seletivo. 
Esta é a segunda convocação 
em menos de um mês, e as 
pessoas aprovadas na última 
chamada já assinaram o con-
trato, desde o dia 3 de março.

Segundo o diretor-su-
perintendente da PB Saúde, 
Luiz Gustavo César, os apro-
vados irão atuar no Hospital 
Metropolitano, em Santa Rita; 
e as hemodinâmicas de Cam-
pina Grande, no Hospital de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, e, 
em Patos, no Complexo Re-
gional Hospitalar Deputado 
Janduhy Carneiro.

Mais de R$ 15 milhões são investidos na rede de cuidados de urgência e emergência cardiológica no estado

“Coração Paraibano” é lançado
Saúde

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o infarto agudo 
do miocárdio é a maior causa 
de mortes no Brasil. Corres-
ponde a 7,06% do total de óbi-
tos no país, sendo responsá-
vel por cerca de 10% de todas 
as internações do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). São mais de 
400 mil casos por ano no país. 
Na Paraíba, foram 24 mil óbi-
tos entre 2020 e 2022 decorren-
tes de cardiopatias.

O atendimento de urgên-
cia e emergência é essencial 
para diminuir o risco de morte 
e esse é o principal objetivo do 
programa Coração Paraibano, 
lançando ontem pelo governa-
dor João Azevêdo, durante so-
lenidade que aconteceu no Es-
paço Cultural. O programa, 
que consiste numa rede es-
truturada de cuidados de ur-
gência e emergência cardio-
lógica, recebeu investimentos 
superiores a R$ 15 milhões e 
irá abranger todas as regiões 
do estado, com atendimento 
disponível por 24h.

De acordo com o governa-
dor João Azevêdo, o progra-
ma vinha sendo pensando e 
toda a estrutura para seu fun-
cionamento já estava sendo 
realizada a partir da interio-
rização da alta e média com-
plexidade. “A partir daí come-
çamos a conceber esse projeto, 
que tem uma integração mui-
to maior. Através da distribui-
ção de ambulâncias, implan-
tação da telemedicina e da 

distribuição de medicamen-
tos, permitindo que os profis-
sionais possam atuar na dire-
ção de salvar vidas. A junção 
de todos esses procedimentos, 
aliados à capacidade que o es-
tado teve de dialogar com to-
dos os municípios para traze-
rem para si a responsabilidade 
da regulação dos leitos cardí-
acos, permitiu que montás-
semos o Coração Paraibano”. 

O governador explicou, 
ainda, a essência do progra-
ma. “É um sistema em que o 
profissional de saúde, a partir 
do primeiro atendimento do 
paciente, pode rapidamente 
providenciar um eletrocardio-
grama através da telemedici-
na, que vai identificar a gra-
vidade do caso e terá acesso à 
regulação de um leito nas pro-
ximidades. Após os primei-
ros exames e não sendo caso 
de urgência, a cirurgia cardio-

vascular será eletiva. As uni-
dade de UTI móvel, incluindo 
o helicóptero, serão acionadas 
para que o transporte aconte-
ça de forma mais rápida possí-
vel para casos graves. O prin-
cipal é o tempo de resposta 
que queremos dar, porque ele 
faz a diferença entre a vida e 
a morte”, finalizou.

Ludhmila Hajjar, médica 
cardiologista e embaixado-
ra do programa Coração Pa-
raibano, evidenciou o projeto 
como um sistema moderno, 
eficiente, e que vai trazer para 
a população uma mudança de 
paradigma no enfrentamen-
to da doença cardiovascular. 
“O que vi hoje, aqui na Paraí-
ba, é algo que os grandes cen-
tros ainda não têm. Entendo 
isso como um grande passo na 
transformação da saúde do es-
tado e irá fazer com que os me-
lhores profissionais tenham 
condições para permanecer 
aqui, que se sintam adequada-
mente amparados para tratar 
seus pacientes. Esse progra-
ma não poderia ter um nome 
melhor, me sinto honrada em 
fazer dessa história”, afirmou.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, afirmou que 
o projeto vai complementar 
as ações implementadas pelo 
município, como o serviço de 
hemodinâmica do Hospital 
Santa Isabel. 

“O atendimento rápido é 
essencial no que se refere à 
emergências cardíacas. São 
ações como essa que salvam 
vidas e o governador demons-
tra sensibilidade em compre-
ender isso”, enfatizou.

A rede será montada por 
três unidades coronarianas 
distribuídas nas três Macror-
regiões de Saúde, nos serviços 
que têm a hemodinâmica, sen-
do eles: Hospital Metropolita-
no, em Santa Rita; Hospital de 
Trauma, em Campina Grande; 
e Hospital Regional Janduhy 
Carneiro, em Patos. Além das 
três unidades, o programa 
contará com 12 hospitais au-
xiliares no tratamento na es-
tabilização desses pacientes e 
na realização da trombólise, 
em que é aplicado o trombo-
lítico, medicamento utiliza-
do na veia para desobstru-
ção. O programa ainda conta 
com 15 ambulâncias, uma ae-
ronave do transporte aero-
médico e um helicóptero da 
Polícia Militar. 

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Jhony Bezerra, a Pa-
raíba vive uma transformação 
histórica. “O Coração Paraiba-
no será interligado por toda 

uma rede de telemedicina, por 
centros de atendimento e ba-
ses decentralizadas, contan-
do com uma UTI aérea. Nosso 
objetivo é sanar o vazio assis-
tencial a partir da criação de 
programa que é um marco 
na saúde do estado com polí-
tica de regionalização, moder-
nização e universalização do 
atendimento ao paciente. Te-
nho certeza de que irá se tor-
nar uma referência nacional”, 
afirmou o secretário.

O Coração Paraibano, que 
será gerenciado pela Funda-
ção PB Saúde, tem como objeti-
vo principal regionalizar a as-
sistência de alta complexidade 
da urgência e emergência car-
diovascular, enfaticamente, na 
Linha de Cuidado a Doença 
Isquêmica do Coração. O Nú-
cleo de Cardiologia será ativa-
do remotamente, com o envio 
de informações do paciente 
e exames. O paciente com is-
quemia aguda poderá ser sub-

metido a trombólise ou an-
gioplastia, segundo avaliação 
do médico cardiologista. No 
caso de pacientes sem a obs-
trução total da veia coronária, 
mas com alto risco de estrati-
ficação, o exame será realiza-
do dentro das primeiras 24h 
após o evento cardiovascular.

Estruturação da rede 
Os hospitais regionais 

de Cajazeiras, Catolé do Ro-
cha, Guarabira, Itabaiana, 
Mamanguape, Piancó, Pom-
bal, Taperoá, Sousa, Picuí e 
de Monteiro, além da UPA 
Princesa Isabel compõem as 
unidades de saúde que inte-
grarão o programa. 

Edjarde Arcoverde, diretor 
do Hospital Regional de Picuí, 
celebrou o lançamento. “O Co-
ração Paraibano vem para su-
prir a lacuna, trazendo digni-
dade no tratamento da saúde 
da população da região do Se-
ridó e Curimataú”, afirmou.

Programa irá atender à população 
de todas as regiões da Paraíba

A rede conta com ampla disponibilidade de equipamentos para o atendimento de alta complexidade e tem Ludhmila Hajjar, que recebeu o título de cidadã paraibana, como embaixadora

“O que vi na 
Paraíba é algo 
que os grandes 
centros não têm. 
Entendo como um 
grande passo na 
transformação da 
saúde do estado

Ludhmila Hajjar

O governador João Azevêdo e o secretário Jhony Bezerra exaltaram a rede de atendimento

Fotos: Roberto Guedes
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Investidores buscam reverter prejuízos após aplicações na empresa de criptoativos de Campina Grande

MPPB recebeu 800 reclamações
braiscompany

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) já recebeu cer-
ca de 800 reclamações contra 
a empresa Braiscompany, por 
meio de formulários preen-
chidos por investidores. O do-
cumento foi disponibilizado 
pelo órgão, através do seu en-
dereço eletrônico, no início 
do mês, para coletar informa-
ções sobre a extensão dos da-
nos causados pela gestora de 
ativos digitais. 

Ontem, o órgão também 
revelou que novas contas em 
nome dos sócios Antonio Iná-
cio da Silva Neto e sua esposa, 
Fabrícia Farias Campos, foram 
encontradas. Ambos são con-
siderados foragidos e tiveram 
seus nomes incluídos na lista 
da Interpol de cooperação ju-
rídica internacional. 

A informação foi dada 
pelo promotor de Justiça do 
MPPB e diretor do MP-Pro-
con, Romualdo Tadeu Araú-
jo Dias. “Dentro da cautelar 
e das providências, o Minis-
tério Público efetivamente 
encontrou outras contas em 
nome dos sócios e em nome 
da própria Braiscompany. Es-
tamos nessa fase de garimpa-
gem na busca para conseguir 
bloquear algum valor dessas 
contas”, declarou.

O promotor informou ain-
da que o órgão também pode-
rá entrar com novas medidas 
contra a empresa, após avaliar 

as informações de investido-
res que foram repassadas por 
meio do formulário. 

“A preço de hoje, nós te-
mos um quantitativo que gira 
em torno de 800 pessoas que 
preencheram o cadastro. Ao 
tempo que as informações e 
o cabedal de provas chegam 
dentro do procedimento, ve-
rificamos a adoção de outras 
medidas dessa percepção para 
tentar reaver os bens ou, pelo 
menos, compensar o prejuí-
zo dos valores investidos com 
esses contratos. Sem deixar de 
lado, também, o dano coletivo 
que será requerido pelo Minis-
tério Público e apreciado pelo 
judiciário”, destacou.

As informações obtidas 
serão anexadas ao inquéri-
to civil instaurado, que en-
contra-se em sigilo. O MPPB 
também vem orientando os 
consumidores sobre as for-
mas possíveis de pleitear 

seus direitos na Justiça. “Nos 
contratos em que o dano va-
ria entre 20 e 40 salários mí-
nimos, poderá o consumidor 
utilizar-se do Juizado Espe-
cial Cível de sua cidade sen-
do representado, obrigato-
riamente, por advogado ou 
defensor público. Já nos casos 
de danos inferiores a 20 salá-
rios mínimos é dispensável a 
representação por advogado 

ou defensor público, ou seja, 
o consumidor poderá recor-
rer diretamente ao Juizado 
Especial Cível de sua cidade”, 
explicou o promotor de Justi-
ça, Romualdo Dias.

A Polícia Federal também 
está disponibilizando um 
formulário, através de suas 
redes sociais, para que os in-
vestidores que se sentiram le-
sados possam repassar infor-

mações colaborando com as 
investigações.

São mais de 10 mil pessoas, 
algumas com mais de um con-
trato, que estavam investin-
do desde o ano de 2018, com 
promessa de rendimento de 
até 8% ao mês. A empresa es-
tava gerenciando mais de R$ 
600 milhões.

Recentemente foi criada 
a Associação das Vítimas da 

Braiscompany (AVBrais), re-
gistrada em cartório. De acor-
do com representantes, o pro-
pósito é lutar pelos direitos 
dos clientes lesados visando, 
principalmente, a recupera-
ção dos valores investidos. Ela 
foi formalizada como de cará-
ter sem fins lucrativos e está 
constituída no cartório de re-
gistro civil das pessoas jurídi-
cas de João Pessoa.

Um espaço destinado 
tanto a pessoas empregadas 
quanto às que estão em situa-
ção de vulnerabilidade, e que 
reúne uma diversidade de 
serviços e capacitações. Este 
é o objetivo do Centro Inte-
grado da Justiça Social (Cijus), 
que está em processo de cria-
ção pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraíba (13ª 
Região). Para executar o pro-
jeto, a instituição firmou par-
ceria com a Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), sendo o primeiro órgão 
a contribuir com a iniciativa.

A assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica aconte-
ceu na última quinta-feira, 
em Campina Grande, duran-
te reunião que contou com a 
participação do presidente do 
TRT-13, Thiago Andrade, e do 
presidente da Fiep, Buega Ga-
delha. Além de firmar a par-
ceria, o presidente do TRT-13 

TRT-13 e Fiep firmam parceria para 
implantar serviço de justiça social

centro integrado

A Prefeitura de Campina 
Grande iniciou nesta sema-
na consultas para a realiza-
ção de cirurgias pediátricas 
no Hospital Municipal Dr. 
Edgley. No primeiro dia de 
atendimentos, foram realiza-
das dezenas de consultas na 
unidade hospitalar. As cirur-
gias serão realizadas no cen-
tro cirúrgico do próprio hos-
pital, que foi reestruturado e 
inaugurado no ano passado.

O objetivo é realizar ope-
rações como hérnias, peque-
nos sinais, postectomia (fi-
mose), hidrocele, cistos, entre 
outros. Os procedimentos ci-
rúrgicos pediátricos serão 
iniciados ainda neste mês 
de março.

As consultas seguem e 
são realizadas todas as quar-
tas-feiras no período da ma-
nhã, com a marcação reali-
zada pela Unidade Básica 
de Saúde (UBS) por meio do 
sistema do programa Saúde 
de Verdade. A criança passa 

Prefeitura inicia consultas para 
cirurgias pediátricas no Dr. Edgley

em campina

Ações
Após relatos através 

de formulário, o MPPB 
poderá adotar novas 
medidas na tentativa 
de reaver os prejuízos 

aos mais de 10 mil 
investidores

Antônio Neto e Fabrícia Campos, donos da Braiscompany, estão foragidos e tiveram novas contas descobertas pelo MPPB 

Foto: Redes sociais

Buega Gadelha (Fiep) e Thiago Andrade (TRT-13) assinaram o termo de cooperação em CG

n 

Centro 
Integrado de 
Justiça Social 
pretende 
ofertar 
serviços 
voltados à 
capacitação, 
empregos e 
outros

discutiu, na ocasião, sobre os 
projetos voltados à emprega-
bilidade que estão em desen-
volvimento no âmbito regio-
nal. A Fiep reúne instituições 
como o Senai, Sesi e Iel.

O Cijus tem como intuito 
a oferta de serviços median-
te parceria com vários órgãos 
e entidades que contemplam 

diversas atividades e situa-
ções relacionadas ao traba-
lho, a exemplo de habilitação 
no programa de seguro de-
semprego, bem como a pro-
moção dos direitos humanos.

Haverá, também, serviços 
voltados aqueles que buscam 
oportunidades de emprego e 
renda, como capacitações e 
cursos. A expectativa é que 
mais instituições integrem 
o leque de serviços oferta-
dos no Cijus, a exemplo de 
UFPB, IFPB, Governo da Pa-
raíba, Prefeitura de João Pes-
soa e outras. 

Será realizado, ainda, o 
acolhimento por meio de pro-
gramas da universidade, par-
ceira com a qual se pretende 
trabalhar os eixos de direi-
to, com a parte de assistên-
cia jurídica, e de sociologia 
e antropologia, para acolher 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade.

n 

Serviço 
municipal 
realizará 
cirurgias de 
hérnias, cistos 
e outros para 
crianças pela 
primeira vez 

pela consulta do médico de 
saúde da família que enca-
minha para o médico espe-
cialista do hospital. Após a 
avaliação do especialista, a 
criança é encaminhada para 
a realização de exames pré
-operatórios, realizados no 
hospital, e para o procedi-
mento cirúrgico.

A iniciativa é pioneira 
nos serviços públicos de saú-
de municipal e, futuramente, 
também serão realizadas no 

Hospital Materno Infantil, 
que ainda será construído.

“As cirurgias pediátri-
cas são sempre realizadas 
pela rede complementar. O 
Município paga pelo pro-
cedimento, mas geralmente 
acontece no Hospital Univer-
sitário ou em outros estabe-
lecimentos prestadores de 
serviço. Agora estamos ofer-
tando dentro da nossa pró-
pria rede”, disse o secretário 
de saúde, Gilney Porto.

Após a reforma e o início 
do funcionamento do centro 
cirúrgico com cinco salas de 
procedimentos, o Hospital 
Municipal Dr. Edgley está 
se notabilizando como um 
grande centro de alta com-
plexidade na cidade de Cam-
pina Grande. 

Já foram realizadas mi-
lhares de cirurgias em me-
nos de um ano de atividade 
e, mais recentemente, a uni-
dade passou a ofertar cirur-
gias bariátricas.

Prefeitura 
estima 
que as 
cirurgias 
sejam 
iniciadas 
ainda em 
março, 
atendendo 
dezenas de 
crianças

Foto: Codecom-CG

Foto: Divulgação/TRT13
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Investigados são suspeitos de participar de um esquema de pagamento de propina para soltar envolvidos em crimes

Presos delegado, escrivão e advogada
acusados de corrupção

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

O delegado Luiz Carlos 
Monteiro Guedes, a advogada 
Elane Chesman de Albuquer-
que Fernandes e o escrivão, 
Marlon Feitosa de Vasconcelos 
foram presos na manhã de on-
tem, durante a Operação Pro-
ditor, realizada pelo Grupo de 
Atuação Especial contra o Cri-
me Organizado (Gaeco), do 
Ministério Público e Polícia Ci-
vil, acusados de envolvimen-
to com soltura de envolvidos 
com crimes, na Sexta Delega-
cia Distrital, em Santa Rita, na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. Orientados pelos ad-
vogados, os três presos disse-
ram que somente falariam em 
juízo. Eles foram indicados nos 
crimes de peculato, corrupção 
passiva e extorsão. Da coleti-
va de ontem, participaram os 
delegados André Rabelo, Yuri 
Givago, Alexandre Fernandes 
e Sileide Azevêdo.

De acordo com o delega-
do Yuri Givago, que coman-
dou a operação, foram cumpri-
dos três mandados de prisão e 
dez de busca e apreensão rea-
lizadas em João Pessoa, Ba-
yeux, Santa Rita e no Recife 
(PE). N capital do estado, as 
buscas aconteceram no bairro 
dos Bancários. Os policiais ci-
vis, suspeitos de envolvimen-

to com os crimes, foram con-
duzidos à Central de Polícia e, 
após serem ouvidos, foram li-
berados. Os três foram indicia-
dos na venda de fianças, inclu-
sive, para suspeitos de cometer 
crimes inafiançáveis

Yuri Givago disse, na co-
letiva, que as investigações 
começaram em dezembro de 
2021, a partir de uma família 
que procurou a delegacia sec-
cional de Santa Rita afirmando 
que havia pago um valor a tí-
tulo de fiança e quando foi ve-
rificar o procedimento da de-
legacia, teria sido lavrado um 
procedimento “que nem fian-
ça era cabível, e o suspeito foi 
solto”, explicou.

O delegado explicou que o 
grupo agia no favorecimento 
na prisão em flagrante de sus-
peito de crimes e para não la-
vrar os autos de prisão em fla-
grante de suspeitos de crimes, 
os policiais recebiam propina 
coletada por uma advogada 
com uma maquineta de cartão 
e repassada para eles. Em um 
dos casos, três pessoas foram 
presas por envolvimento com 
o tráfico de droga, mas apenas 
uma, identificada por Joeliton, 
foi liberada após o pagamento 
de propina. Os outros ficaram 
presos, o que irritou pessoas li-
gadas ao tráfico em Santa Rita. 
Joeliton desapareceu no dia 13 
do mês passado e foi encontra-

Delegados responsáveis pela investigação explicaram como funcionava o esquema criminoso que envolvia os policiais

do morto, três dias depois, em 
um matagal em um canavial 
entre Santa Rita e Cruz do Es-
pírito Santo. O corpo estava 
em adiantado estado de de-
composição. 

Durante a operação, foram 
uma arma ilícita na residên-
cia de um dos investigados, co-
letados vários materiais pro-
batórios, tais como celulares, 
notebooks, documentos de de-
legacia na casa dos policiais. 
“Tudo será analisado para ve-

rificar a conduta de cada po-
licial em cada crime especifi-
camente e outros crimes que 
possam ser descobertos”, de-
talhou.

Yuri Givago explicou ain-
da que o pagamento de propi-
na era recorrente, e girava em 
torno de R$ 1.500 a R$ 2 mil. 
Em um dos casos, um servi-
dor ficou revoltado por ter re-
cebido apenas R$ 50. 

O delegado detalhou que 
diante da gravidade dos fatos 

apresentou ao Poder Judiciário 
um pedido de medida caute-
lar. “Monitoramos por 15 dias 
aquela unidade, quando cons-
tatamos, através de diálogos 
entre os servidores, que várias 
corrupções teriam havido na-
quela delegacia, ou seja, os ser-
vidores conversavam uns com 
os outros sobre os fatos que 
aconteceram em plantões an-
teriores”, disse.

Yuri Givago relatou, ainda, 
uma situação que a equipe po-

licial acusada das práticas cri-
minosas estava de plantão e as 
três pessoas que foram presas 
responderiam por tráfico de 
drogas. Ele frisou que, na oca-
sião, um dos detidos pagou a 
titulo de fiança uma quantia 
a advogada para repassar aos 
demais policiais e essa pessoa 
foi solta, sendo taxado de trai-
dor pelo movimento do tráfi-
co de droga, sendo encontrada 
morta dias depois de ser libe-
rada da delegacia.
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O juiz titular da Vara Mi-
litar da Comarca de João Pes-
soa, Eslú Eloy Filho, decretou 
a prisão preventiva do capi-
tão Vinícius Gama Correia, 
da Polícia Militar da Paraíba. 
Ele é acusado de ter praticado 
os crimes tipificados nos ar-
tigos 158, 177 e 299, do Códi-
go de Processo Penal Militar, 
que correspondem a violência 
contra militar em serviço, re-
sistência e desobediência, res-
pectivamente. 

A decisão judicial aconte-
ceu após audiência de custó-
dia. O oficial foi conduzido 
para o 1º Batalhão da Polícia 
Militar, onde permanece à dis-
posição da Justiça. 

Consta dos autos que por 
volta das 22h de segunda-fei-
ra (6), uma guarnição poli-
cial fora solicitada ao Centro 
de Integrado de Operações 
(Ciop), para uma ocorrência 
no Bairro dos Ipês, na capital. 
No local, a equipe comanda-
da pelo capitão Claudember 
constatou que o capitão Viní-
cius Gama estava visivelmen-
te alterado e com sintomas de 
embriaguez. No momento em 
que o comandante da guarni-
ção se dirigiu à solicitante da 
ocorrência, o capitão Gama 
foi em direção a Claudember, 
apontando o dedo e dizen-
do que o militar teria entrado 
em sua casa sem autorização, 

tendo desferido-lhe um tapa 
no rosto.

Devido a essa reação vio-
lenta e inesperada, foi dado 
voz de prisão ao capitão 
Gama, sendo conduzido à de-
legacia para as providências 
legais. Na delegacia, segun-
do consta nos autos de prisão, 
Gama, acompanhado de seu 
irmão, destratou os policiais 
de serviço. De posse dessas in-
formações, o juiz afirmou que 
não há mácula no flagrante. 
Na sua decisão, o juiz enten-
deu que a prisão em flagrante 
foi legítima e legal, “inexistin-
do motivo algum que justifi-
que o seu relaxamento”, sus-
tentou Eslú Eloy Filho.

Ao analisar os elemen-
tos informativos reunidos no 
auto de prisão em flagrante, o 
magistrado constatou que há 
prova da materialidade deli-
tiva e indícios suficientes de 
autoria. “Também consta dos 
autos laudo de exame trau-
matológico realizado no acu-
sado, não sendo constatado 
nenhum ferimento ou ofensa 
física, assim como não houve 
relato sobre qualquer abuso 
sofrido por ele, quando ouvi-
do nesta audiência de custó-
dia, não havendo, portanto, 
nenhuma evidência de que 
tenha sofrido qualquer tipo e 
abuso autoritário”, destacou o 
magistrado.

Sobre o cabimento ou não 
da prisão cautelar, disse que, 
com base no artigo 253, do Có-
digo Processo Penal Militar, 
quando o juiz verifica, pelo 
auto de prisão em flagrante, a 
inocorrência de qualquer das 
hipóteses que autorizam a pri-
são preventiva (artigos 254 e 
255) poderá, depois de ouvir 
o Ministério Público, conceder 
ao réu liberdade provisória, 
mediante termo de compare-
cimento a todos os atos do pro-
cesso, sob pena de revogação.

O magistrado continua ex-
plicando que a custódia pre-
ventiva poderá ser decretada 
em qualquer fase do inquérito 
policial ou da instrução crimi-

nal (artigo 254). “Há nos autos 
prova da existência do crime 
e indícios suficientes de auto-
ria, pois o acusado foi preso 
em flagrante delito após, su-
postamente, ter usado de vio-
lência contra militar de ser-
viço, desobedecido à ordem 
legal e resistido à prisão, du-
rante uma ocorrência em que 
ele se encontrava embriagado 
e visivelmente alterado”, pon-
tuou Eslú Eloy Filho.

Ainda segundo informa-
ções da Vara Militar, o capitão 
Vinícius Gama Correia res-
ponde a outro processo crimi-
nal na Justiça Militar e a outras 
três ações na Vara da Violência 
Doméstica da capital.

Juiz decreta prisão de capitão da PM por crimes contra militares
preventiva

A Polícia Militar já regis-
trou dez prisões de  suspei-
tos de tentarem furtar fios de 
energia elétrica ou de telefo-
nia, em postes de João Pes-
soa, somente neste ano. As 
duas últimas prisões foram 
registradas, nessa quinta-fei-
ra (9), no bairro dos Expedi-
cionários. Na ocasião, foram 
recuperados cerca de 40 me-
tros de fios de cobre e cabos 
de telefonia.

Dois homens foram pre-
sos em flagrante pelos poli-
ciais do 1º Batalhão quando 
tentavam furtar fios de uma 
antena de telefonia. A dupla, 
de 24 e 25 anos, foi conduzi-
da para a Central de Flagran-
tes junto com os materiais re-
cuperados. 

De acordo com o coman-

do do 1º BPM, as ferramen-
tas usadas para o delito como 
alicate e faca também foram 
apreendidas.

Além dessas duas pri-
sões, outras oito já aconte-
ceram em 2023 nos bair-
ros de Tambauzinho (duas), 
Bessa (duas), Colinas do Sul 
(duas), Centro (uma), Mira-
mar (uma), e foram realiza-
das pela PMPB. 

Por determinação do Co-
mando Geral da Polícia Mi-
litar, é constante a realização 
de abordagens em todos os 
bairros da Região Metropo-
litana de João Pessoa, princi-
palmente durante o período 
noturno, quando os respon-
sáveis pelos furtos costu-
mam atuar com maior fre-
quência. 

PM prende envolvidos 
com furto de fios em JP

crime recorrente

O Corpo de Bombeiros 
localizou na tarde de on-
tem o corpo do adolescen-
te Márcio Miquéias, de 14 
anos Ele estava desapareci-
do desde a tarde de quinta 
(9) quando estava tomando 
banho com alguns amigos 
em um rio, na zona rural 
de Santa Rita, Região Me-
tropolitana de João Pessoa.

Consta que uma crian-
ça de 10 anos, amigo de 
Márcio, começou a se afo-
gar e o adolescente entrou 
na água com a finalidade 
de tentar salvar o menino, 
mas acabou submergindo 
nas águas.

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e as buscas co-
meçaram ainda durante a 
tarde, se encerrando no iní-

Bombeiros localizam 
corpo de adolescente

resgate

A Polícia Rodoviária Fe-
deral recuperou, quinta-
feira, dois veículos “clona-
dos” com queixa de roubo/
furto. Dois suspeitos foram 
detidos durante as ocorrên-
cias e poderão responder 
por receptação e adultera-
ção de sinal identificador. 

A primeira ação ocor-
reu com a Delegacia de Cri-
mes Contra o Patrimônio 
da capital, quando infor-
mou à PRF que um veículo 
Fox suspeito de ser clona-
do trafegava no município 
de Sobrado. Foi iniciada di-
ligências para localizar o 
veículo. 

O carro foi abordado no 
km 67 da BR-230. Duran-
te fiscalização foi constata-
da adulterações e ele esta-

va clonado. O condutor de 
29 anos, foi detido e enca-
minhado para a delegacia. 

No município de João 
Pessoa, na BR-101, km 69, 
agentes da PRF abordaram 
veículo Gol. Na ocasião, foi 
realizada uma inspeção de-
talhada nos sinais identifi-
cadores, sendo constatado 
estarem adulterados. Atra-
vés dos elementos originais 
remanescentes foi possível 
identificar que o mesmo ha-
via sido roubado em Per-
nambuco. 

O condutor, de 37 anos, 
relatou ter adquirido o car-
ro em um site de compra e 
venda. Ele foi detido e enca-
minhado para a delegacia e 
poderá responder pelo cri-
me de receptação.

Dois veículos “clonados” 
são localizados pela PRF

rodovias federais

Márcio morreu afogado

Foto: Redes Sociais

cio da noite. Na manhã de 
ontem, as buscas foram rei-
niciadas e somente no iní-
cio da tarde o corpo foi lo-
calizado, e encaminhado 
para o Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal.
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Fundação realizou evento para celebrar o mês das mulheres e discutir as nomes femininos importantes para o autor

José Américo e a força das mulheres
linha do tempo

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A Fundação Casa de 
José Américo, localizada 
em João Pessoa, promoveu, 
durante a manhã de ontem, 
um evento comemorativo 
ao mês da mulher. Com o 
tema “A Presença Femini-
na na Linha do Tempo de 
José Américo de Almeida”, 
a programação além de ho-
menagear a data femini-
na, lembrou o aniversário 
de morte do escritor parai-
bano. O evento aconteceu 
na sede da instituição, no 
Cabo Branco. A programa-
ção contemplou mesa-re-
donda, apresentação musi-
cal e exposição de artesãos.

Todo o evento foi co-
mandado por mulheres. A  
gerente executiva do Mu-
seu Casa de José Améri-
co, professora Janete Lins 
Rodriguez fez a abertura 
no auditório da instituição,  
representando a Fundação 
Casa José Américo. Em seu 
discurso, ela ressaltou a im-
portância das mulheres, es-
pecialmente, as paraibanas, 
destacando algumas “he-
roínas do dia a dia” e mos-
trando a relevância de ser 
mulher e de trabalhar nes-
te universo. 

A professora destacou 
em sua explanação que o 
objetivo não é ocupar o es-
paço do homem, mas sim se 
concentrar na força, deter-
minação, esperança e cora-
gem da mulher para uma 
maior conquista e afirma-
ção do papel feminino na 
sociedade. “Procurei real-
çar as heroínas que nós te-
mos e que ainda não des-
tacamos. Quando a gente 
pensa em mulheres impor-
tantes, pensamos nas gran-
des mulheres da história, 
de outros locais. No entan-
to, a gente convive no dia 
a dia com mulheres, como 
nós, heroínas de todos os 

dias”, disse.
De acordo com a geren-

te executiva, o evento teve 
uma dupla significação. A 
primeira é comemorar o 
Dia Internacional da Mu-
lher e a segunda, lembrar a 
data de falecimento do es-
critor José Américo, no dia 
10 de março de 1980. “Nes-
te dia 10, completaram-se 
43 anos de ausência de José 
Américo. Então, este evento 
também foi voltado a lem-
brar a data de encantamen-
to do nosso grande mestre”, 
afirmou. 

O presidente da Funda-
ção Casa de José Américo, 
o jornalista Fernando Mou-
ra, participou do evento e 
aproveitou para ressaltar 
a importância do escritor 
paraibano José Américo de 
Almeida e elogiou as mu-
lheres da instituição pela 
realização do evento. 

Após a abertura do 
evento, ocorreu uma me-
sa-redonda, com a partici-
pação de três mulheres: a 
psicóloga e escritora Ana 
Maria Coutinho de Sales, a 
professora e escritora Nei-
de Medeiros e a professora 
da UFPB e jornalista, San-
dra Raquew Azevedo. No 
auditório, houve uma apre-
sentação musical das ser-
vidoras da entidade: Shei-
la Raposo e Amanda Félix.

n 

Evento 
também teve 
como intuito 
lembrar 
a data de 
falecimento 
do escritor, 
no dia 10 
de março 
de 1980

Uma das artesãs que par-
ticipou do evento comemora-
tivo ao mês da mulher foi Fá-
tima Sousa, que desde os oito 
anos de idade produz artesa-
nato, quando ainda morava na 
cidade de Serra Branca.

 Depois, se mudou para 
João Pessoa, onde se formou 
em jornalismo e nos locais de 
trabalho,  mostrava suas peças 
para os colegas. Após a apo-
sentadoria, passou a se dedi-
car a diversas técnicas e expor 
em feiras e eventos. “Quando 
comecei, fazia produtos com 
sisal porque morava vizinho 
a uma indústria que trabalha-
va com sisal. Comentei que fa-
zia pequenas cadeiras e som-
brinhas e passaram a me doar 
alguns materiais dessa fábri-
ca. Em João Pessoa, aprendi a 
fazer macramê. Após a minha 
aposentadoria, voltei para as 
minhas origens no artesana-
to e comecei a expor”. 

Atualmente, ela produz bi-
juterias, dentre outras peças 
de inspiração africana e indí-

Exposição e feira integraram programação

Fernando Moura (à esq.) destaca legado de autor, e palestrantes discutiram a presença feminina na linha do tempo de José Américo de Almeida

Fotos: Evandro Pereira

Janete (a esq.) ressalta força feminina. Fátima descobriu-se artesã

gena, como os orixás e abayo-
mis personalizados. Estes fo-
ram alguns dos produtos que 
ela levou para o evento na Fun-
dação Casa de José Américo. 
“Depois de 2014, me reconheci 
enquanto mulher negra e en-
veredei pelo afroempreende-
dorismo. São linhas que vêm 
da minha ancestralidade, das 
minhas avós. Já trabalhei com 
sementes (inspirado na cultu-
ra indígena) e agora meu arte-
sanato é  afroindígena”. 

Fátima acredita que estar 
em iniciativas como este even-
to na Fundação Casa de José 
Américo é de extrema impor-
tância. “A gente se empodera 
ainda mais quando estamos 
entre mulheres. Temos o  mun-
do para abraçar!”. 

Segundo a gerente executi-
va do Museu, Janete Lins Ro-
driguez, além da exposição 
das mulheres artesãs, o even-
to ainda trouxe a apresentação 
de algumas telas de Beto, que é 

um funcionário da Fundação.   
 
Vida de José Américo 

A  data de 10 de março lem-
bra os 43 anos da morte do es-
critor e político José Américo 
de Almeida. Por isso, além de 
promover um debate sobre a 
relevância social da igualdade 
de gênero, o evento ressaltou 
“a presença feminina na linha 
do tempo de José Américo de 
Almeida”. Neste sentido, Jane-
te Lins citou as cinco mulheres 
especiais que foram impor-
tantes na trajetória do escritor.

José Américo de Almei-
da nasceu no engenho Olho 
d’Água, em Areia, no dia 10 
de janeiro de 1887.  Ele foi ad-
vogado, professor, folcloris-
ta e sociólogo. Em 1928, ini-
ciou na literatura com a obra 
“A Bagaceira”, romance que o 
tornou nacionalmente conhe-
cido, dando início à “Geração 
Regionalista do Nordeste”. 
Outros títulos reconhecidos 
do escritor são: O Boqueirão 
(1935) e Coiteiros (1935). 

Artesãs da Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) participam 
do evento de economia criati-
va “Elas por Elas”, hoje e ama-
nhã, das 14h às 20h, no Celei-
ro Espaço Criativo, localizado 
no Altiplano. O evento é reali-
zado pelo projeto “No Balaio”, 
que selecionou apenas mulhe-
res para a exposição em alusão 
ao Mês da Mulher.

A Divisão de Arte e Cultu-
ra (Diac) da Emlur vai expor 
peças feitas com materiais re-
ciclados. Os visitantes pode-
rão apreciar uma diversidade 
de peças artesanais, a exemplo 
de bonecas de papelão, bolsas 
feitas de embalagens de caixa 
de leite, vasos de papel e pa-
nelas produzidas com canu-
do e jornal.

De acordo com a coor-
denadora da Diac, Risonete 
Guedes, além da exposição 
do acervo da Emlur, as arte-
sãs vão disponibilizar a pro-
dução individual para venda. 
“É a primeira vez que vamos 
expor no Celeiro, um espaço 
bem visado para quem apre-
cia artesanato”, afirma.

Risonete Guedes vai par-

Artesãs da Emlur expõem peças no Celeiro Espaço Criativo
empreendedorismo

É a primeira vez que as artistas colocam a produção para exibição e comercialização em um espaço de grande visibilidade

Foto: Secom-JP
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Exposição de 
peças ficará 
disponível aos 
visitantes hoje 
e amanhã, das 
14h às 20h

ticipar com brinquedos para 
pets feitos com madeira e mi-
çangas. A artesã da Diac, Nil-
da Rodrigues, trabalha com 
biscuit feito com borracha rea-
proveitada e com bonecas fei-
tas de pano e pote de vidro, 
que podem ser usados como 
utensílio doméstico.

“Também abrimos espa-
ço para quem é artesã, mas 
não trabalha nessa função, na 
Emlur. Uma servidora da Di-
visão de Bem-Estar vai levar 
bolsas e a esposa de um fun-
cionário vai expor peças de 
roupas para pets, já que incen-
tivamos o empreendedorismo 
aos familiares dos servidores”, 
comenta Risonete Guedes.

• Na matéria sobre a revitalização do Vale dos Dinossauros, publicada na página 8 da edição de ontem, anunciamos que ha-
via cobrança de ingresso para acesso ao parque. A informação, contudo, está equivocada. A entrada no Vale dos Dinossauros 
é gratuita. Pelo erro, pedimos desculpas.

Errata
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Versos
Confira alguns poemas presentes na antologia:

Alma-de-Gato

Tenho cá dentro de mim,
um imenso Matagal,
onde assobia ao vento
um Pássaro Romançal.
Ele voa livre no ar,
me trazendo o meditar,
nesta passagem carnal.

Nomeia-se Alma-de-Gato,
ave do meu gatear!
Bonito feito o Silêncio,
tem as marcas do estradar.
Pois, da sábia Caatinga
ao limiar da Restinga,
ele mostra-me o avoar.

Eu e ele já somos um só
e não há quem diga não!
As suas asas brotam
nas veias do Coração,
e batem, e bombeiam,
Poemas que vagueiam
na minha imaginação!

Ele não está enjaulado,
e sim o oposto, o reverso!
Pois o Céu que ele desbrava
é meu peito aberto em verso.
Ao passo que o meu Céu
é o seu canto de mel,
na vastidão do Universo!

Paraíba do Norte

Das Veias do Inesperado,
do lado oculto da Lua,
da Verdade nua e crua
vem o Verso iluminado!
Brilhando feito um danado
nas Páginas da Alquimia,
que só Deus em agonia,
sabe como ele se deu!
Sou da Terra onde nasceu
o Cordel e a Cantoria!

Da Semente do Improvável
brota a Estrofe repentina.
Como uma Flor Matutina
diante da luz potável.
Dar-se a Peleja agradável
que a todos contagia:
Viola, Mote, Alegria
e a Glosa que floresceu!
Sou da Terra onde nasceu
o Cordel e a Cantoria!
 
Sou da terra de Ariano,
sou a Paraíba do Norte,
sou Pinto do bico forte
que faz no Repente um dano!
Sou o Folheto mais troiano
que Leandro fantasia.
Sou o Lápis de Ventania
que pelo céu escreveu:
Sou da Terra onde nasceu
o Cordel e a Cantoria!

n 

Livro é o 
resultado de 
10 anos de 
produção 
criativa de 
textos em que 
homenageia 
a estética do 
romanceiro 
nordestino

Hoje, na Usina Energisa, 
em João Pessoa, escritor 

Igor Gregório lança a sua 
primeira coletânea de poesia, 

‘Alma-de-Gato no Voo da 
Alvorada’

Em um castelo literário, er-
gue-se uma torre quando 
um poeta lança seu primei-
ro livro. Alma-de-Gato no Voo 

da Alvorada (112 páginas, R$ 50) é a 
pedra fundamental do empreendi-
mento mítico iluminado pelas sabe-
dorias sertanejas que o pessoense 
Igor Gregório apresenta ao público, 
às 18h de hoje, na Usina Energisa, 
em João Pessoa. No evento com en-
trada franca, ele revela o resultado 

de 10 anos de produção criativa 
de textos em que homenageia 
a estética do romanceiro nor-
destino e a herança dos can-
tadores de viola, cordelistas e 
emboladores de coco.

“Todo primeiro livro é sem-
pre uma reunião de seus apren-

dizados e inspirações. Como poeta 
nordestino não poderia escrever de 
outra forma poética a não ser o nos-
so romanceiro. Tudo que eu produzo 
tem um pouquinho disso”, explica 
Igor Gregório, que além dos 96 poe-
mas contidos em sua antologia, pro-
duz todos os desenhos que ilustram 
a publicação. Em branco e preto, elas 
emulam a arte da xilogravura pre-
sente nas capas dos cordéis. “Nossos 
repentistas disputavam duelos ima-

ginários erguendo castelos e fortale-
zas. Não sou cantador, mas resolvi 
criar um castelo literário aludindo à 
tradição nordestina”.

A poesia de Igor Gregório par-
te da musicalidade própria da ora-
lidade popular e foram feitas para 
serem declamadas. “A gente já fala 
meio cantado, meio rimado em sete 
sílabas. ‘Valei-me, Nossa Senhora’ 
já está metrificado e entranhado na 
gente, basta ter o cuidado de poder 
enxergar”, exemplifica ele. Em Alma-
de-Gato, os poemas estão estrutura-
dos segundo uma métrica de  galo-
pe à beira-mar, martelo, sextilhas, 
septilhas e décimas. O livro possui 
o recurso do QR code que, através de 
um link, leva o leitor para vídeos nos 
quais é possível ver e ouvir o poe-
ta declamando seus textos. A ideia é 
fazer com que isso permita estabele-
cer uma acessibilidade para os defi-
cientes visuais ou simplesmente para 
quem gosta de ouvir a interpretação 
de poemas regionalistas. 

Se nos cordéis os temas aborda-
dos costumam tratar sobre as len-
das, as religiosidades e fatos históri-
cos contados com ares heroicos, em 
Alma-de-Gato eles estão atualizados 
e abrangem perspectivas mais sen-
timentais de seu autor, como as tris-
tezas, angústias, felicidades e revol-
tas sociais. Também há espaço para 

tratar de assuntos como o precon-
ceito, a violência contra a mulher, a 
fome e as críticas aos governantes. 
São por essas novas paisagens hu-
manas que ele leva o pássaro encon-
trado em matas e cerrados ao seu 
sobrevoo inaugural. É na imagem 
dessa ave marrom de olhos verme-
lhos, com sete penas no rabo, cada 
uma delas com uma ponta branca, 
que se lança na alvorada que o poe-
ta define a metáfora de sua poesia 
que agora amanhece.

Para criar suas próprias asas, 
o escritor se inspirou em um mes-
tre de penas mais graúdas. Foi só a 
partir da leitura de A Pedra do Reino 
e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, 
de Ariano Suassuna, que Igor Gre-
gório despertou para o canto do ro-
manceiro nordestino. “Ariano fala-
va que tradição é o chão que a gente 
firma o passo para seguir adiante. 
Isso tomou conta de mim de manei-
ra muito forte. Por isso que a presen-
ça de Ariano é tão importante para 
mim, porque foi ele que fez eu me 
encontrar. Eu tive a infeliz atempo-
ralidade de não ter descoberto ele 
enquanto ele era vivo, mas irei dizer 
isso a ele quando morrer”, acredita o 
escritor que, desde a descoberta do 
castelo literário que o dramaturgo 
ergueu em Taperoá, passou imagi-
nar o seu próprio.

“Nos meus livros, eu imito mes-
mo Ariano. Tem desenhos, tem poe-
mas, tem prosa, contos, cordel… 
tudo que possui essa riqueza imen-
sa para ser explorada”, confessa 
Gregório, que costumava fazer ver-
sos livres e desde então segue a mé-
trica mais associada aos textos po-
pulares nordestinos. Tendo passado 
sua infância inteira na cidade de Ba-
yeux, que ele homenageia com um 
dos seus poemas no livro, foi inte-
grando por três anos a equipe do 
programa federal ‘Luz para todos’ 
que Igor passou a conhecer de per-
to a realidade do Sertão paraibano. 
Hoje, ele continua trabalhando para 
a companhia elétrica, mas dessa 
vez procurando ser iluminado com 
as inspirações que estão nas terras 
onde o sol é causticante.

As demais torres do castelo lite-
rário do mais novo poeta paraiba-
no já estão planejadas. Igor Gregó-
rio tem um segundo livro de poesias 
concluído e o terceiro iniciado, além 
de um romance em andamento. Al-
ma-de-Gato no Voo da Alvorada tem o 
patrocínio da Energisa Paraíba e foi 
selecionado no edital de ocupação 
da Fundação Cultural Ormeo Jun-
queira Botelho. O lançamento de 
hoje vai contar com vários convida-
dos e um show de forró com Mari-
nês Nascimento e banda.

Edificando castelos 
em pleno imaginário 

poético nordestino  

Literatura

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Além dos 96 poemas, Gregório produz todos os desenhos em xilogravura que ilustram a publicação

Foto: Normando Júnior/Divulgação
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Quinta dose com cinco jovens mulheres
Ninguém se preocupe com 

o título da crônica. Bem que 
poderia ser uma narrativa so-
bre a quinta dose de um bom 
uísque escocês de 12 anos, tipo 
Johnnie Walker ou Chivas Re-
gal, ou mesmo uma quinta 
taça de um bom vinho, de pre-
ferência italiano, de boa cepa 
– como o Primitivo de Puglia, 
safra 2001, ou quem sabe o 
quinto copo de cerveja Heine-
ken bem geladinha.

Mas, não foi e não é. Tra-
ta-se da quinta dose da vacina 
contra o terrível coronavírus, 
que se espalhou pelo mundo 
e, no Brasil, matou mais 700 
mil pessoas, principalmente 
em função da omissão, irres-
ponsabilidade e maus proce-
dimentos de Ministros (?) da 
Saúde no desgoverno do ex
-presidente Malsonaro.

No dia 24 de fevereiro de 
2021, apesar das brincadeiras 
de mau gosto do presidente 
fujão, afirmando que aquilo 
não passava de uma “gripe-
zinha” e que quem tomasse 
a vacina poderia se transfor-
mar num “jacaré”, fui à Se-
cretaria de Saúde de Cabe-
delo e, pelas mãos firmes de 
uma mulher, tomei a primei-
ra dose – da Fiocruz.

No dia 21 de maio do mes-
mo ano, ainda em Cabedelo, 
ofereci o meu braço esquerdo 
a, mais uma vez, uma compe-
tente mulher, me aplicou a se-
gunda dose, exatamente 90 
dias depois – como mandava a 
Medicina séria e sem dar ouvi-
dos às inconsequências e dia-
tribes expostas a todo o tempo 
por Malsonaro e seu ignorante e 
irresponsável ministro de en-
tão, o General Pazuello – aque-
le que afirmou que alto e bom 
som “um manda e o outro obe-
dece”. E foi a segunda dose da 
vacina da Pfizer.

No dia 9 de novembro ain-
da de 2021, voltei a Cabedelo e 
novamente outra enfermeira 
competente – tanto quanto as 
outras – me aplicou a terceira 
dose da Pfizer. E aí, fui acometi-
do da Covid-19, mas em função 
das vacinas que havia tomado, 
apenas tive um pouco de dor no 
corpo e na cabeça e um repou-
so de uma semana. Depois dis-
so, voltei às minhas atividades 
normais e adeus, Covid!

No dia 28 de março do ano 
passado, ainda em Cabedelo, 
voltei ao posto de vacinação 
e, mais uma vez, fui atendido 
por uma gentil mulher que fez 
introduzir no meu braço es-

querdo a quarta dose da Pfi-
zer. E aí, então, mais uma dose 
de garantia, até porque a Co-
vid estava mais amainada e 
bem longe de mim.

Agora, logo que foi anun-
ciada a aplicação de uma dose, 
a quinta, da nova vacina, biva-
lente, também da Pfizer, nos 
idosos com mais de 75 anos, 
não tive dúvida.

E, na manhã do dia 23 do 
mês passado, me dirigi ao 
posto de vacinação do Espa-
ço Cultural, aqui em João Pes-
soa, me preparei para enfren-
tar uma fila de idosos e talvez 
de algum enfermeiro abusado 
e insatisfeito com os seus salá-
rios, de cara feia que estivesse 
aplicando a vacina.

Mas qual o quê? Em pri-
meiro lugar, não havia fila. Eu 
fui atendido de imediato. E, 
para minha agradável surpre-
sa, cinco belas jovens mulheres 
estavam à disposição, como se 
tivessem marcado aquele en-
contro com um homem de 84 
anos que, pra lá de satisfeito, 
teve de mostrar sua carteira de 
identidade, pois as jovens que 
acreditavam que ele não tives-
se sequer 70 anos. 

Pois bem, este time era 
composto por Rose (que me 

aplicou a vacina), Karina que 
retirou a ampola do isopor, 
Manuela, Maria Rita e Eva 
que ficaram assistindo à cena, 
inesquecível para mim e tal-
vez um tanto insólita para 
elas. Pois bem, elas ainda me 
deram a satisfação de posa-
rem numa foto no meu celu-
lar (para a posteridade), ao 
meu lado, sorridentes, sim-
páticas e agradáveis. 

Para retribuir a gentileza 
delas com relação à minha ida-
de – qual o velho que não gosta 
de ser considerado mais moço? 
– disse-lhes que, com certeza, 
nenhuma delas tinha atingido 
os 30 anos. É claro que não per-
guntei a idade delas.

E, antes de sair, lhes pro-
meti que escreveria uma crô-
nica sobre as minhas doses 
– que, evidentemente, não fo-
ram de bebidas, e que elas se-
riam as protagonistas.

Está cumprida a missão. 
Já tomei as cinco doses e esta 
crônica dedico não somente a 
elas – que me aplicaram a va-
cina – mas a todas as mulhe-
res, nesta semana em que se 
comemora o dia internacional 
da mulher, que continua sen-
do o melhor e mais belo ente 
que Deus colocou na terra.

Inacinha (tipo popular)
Inácia Maria das Dores nasceu em 

Glória, na região de Paulo Afonso, 
Bahia, em 1916. Era descendente dos 
indígenas Pankararés. Não negava a 
origem: era morena, cabelos ondula-
dos e pretos, baixinha e bonita. En-
trou para o bando, sendo companhei-
ra do cangaceiro Gato, o segundo do 
nome, um dos mais valentes. Apesar 
de falar muito, Inacinha, como era co-
nhecida, não agradava, pois gostava 
de criar confusão por qualquer mo-
tivo ou simplesmente do nada. E por 
isso, era hostilizada.

Estava no oitavo mês de gravidez, 
na fazenda Retiro, Alagoas, esperan-
do a hora de parir, quando o bando de 
Corisco foi atacado pela volante do sar-
gento José Bezerra. Inacinha levou um 
tiro no glúteo tendo a bala saído pela 
barriga sem atingir a criança. Os can-
gaceiros conseguiram fugir, mas ela 
baleada não conseguiu. Gato, seu com-
panheiro, ainda tentou carregá-la nos 
braços, mas foi por pouca distância. 
Estava muita pesada e o jeito foi deixá
-la e correr para não morrer.

Inacinha foi presa e levada para 
a cadeia de Piranhas, Alagoas. Seu 
companheiro ao saber do fato, ficou 
desesperado e armou um plano para 
resgatar sua mulher. No caminho, re-
voltado, o cangaceiro saiu atirando, 
matando quem encontrasse pela fren-
te. Foram 11 mortes, segundo os rela-
tos de seus companheiros.

Mesmo com todo esforço e violên-
cia, ele não encontrou Inacinha na ca-
deia. Foi morto pelas volantes. E sua 
ex-companheira casou logo depois 
com um soldado e tempos depois com 
um motorista de caminhão conhecido 
como Pé na Tábua.

Inacinha, baleada, é presa pela vo-
lante e conduzida até a cadeia da cida-
de de Olho D’água do Casado, Alagoas. 
Alguns historiadores citam que o te-
nente (Zé Bezerra) levou a prisioneira 
para a cidade de Pedra de Delmiro, hoje 
Delmiro Gouveia, também pertencen-
te a Alagoas. O que se verifica, no en-
tanto, o combate na fazenda Picos, há 
uma distância de alguns quilômetros 
do município de Olho D’água do Ca-
sado. A cidade de Pedra de Delmiro, 
distante desta, mais ou menos, uns 32 
quilômetros e da cidade ribeirinha de 
Piranhas, quartel-general das volantes, 
40 quilômetros. A pergunta é: O que o 
tenente Zé Bezerra iria fazer com uma 
cangaceira, grávida de oito meses, ba-

leada, numa localidade que ficaria dis-
tante da sede do comando, mais ou me-
nos 40 quilômetros, que era Piranhas, 
Alagoas, a cidade de Olho D’água do 
Casado fica há uma distância de 18 qui-
lômetros de Piranhas? Improvável esse 
movimento ao contrário, se distancian-
do mais de 32 quilômetros do local para 
onde tinha que levar a prisioneira. Não 
tem muita lógica. Portanto, é possível 
que Inacinha ficasse presa na cadeia de 
Olho D’água do Casado.

Gato, como já foi dito, ao saber da 
prisão de sua companheira, pede auxí-
lio aos chefes cangaceiros Corisco e Mo-
derno, para irem até Piranhas, resgatar 
sua mulher. O que Gato não sabia era 
que sua companheira não se encontra-
va presa em Piranhas. No caminho até 
lá, Gato transforma o trajeto em uma 
estrada de sofrimentos, sangue e mor-
tes. Todo aquele que o cangaceiro en-
contrava pela estrada matava. Sua últi-
ma vítima foi um rapaz de 15 anos que 
o mesmo tinha pegado e lhe pergun-
tado se havia soldados na cidade. O jo-
vem sabia que não havia soldados em 
Piranhas e que, os poucos que lá esta-
vam, largaram as armas e foram embo-
ra, deixando a população desprotegi-
da. No entanto, a cabroeira ao começar 
a entrar pelas ruas da cidade, uma chu-
va de balas é disparada em direção ao 
bando. Nesse momento, achando que o 
jovem o estava enganando, Gato o san-
gra na frente de sua mãe.

As mulheres que adentraram ao 
cangaço, a exemplo de Inacinha, pro-
vinham de uma classe intermediá-
ria, ou seja, não eram filhas de gran-
des proprietários e nem de pequenos 
trabalhadores rurais – para os quais a 
próxima refeição era uma incógnita. 
Alguns pesquisadores do tema, como 
Daniel Lins e Rosemere Santana, tra-
balham com “rapto consentido”. Ha-
via mulheres que assim como Maria 
Déa, foram seduzidas pela vida de li-
berdade e aventuras proporcionadas 
pelos grupos cangaceiros. Isso resul-
tou no caso em comum, segundo al-
guns pesquisadores, Durvalina Go-
mes de Sá, a Durvinha, filha de um 
dos maiores criadores de bodes da re-
gião de Santo Antônio da Glória, após 
ter sua família atacada pelas tropas 
volantes – sob o pretexto de acoitar 
cangaceiros – ela seguiu o homem por 
quem havia se interessado anterior-
mente, o bandoleiro Moderno.

Outra questão importante a se fri-
sar é o fato da literatura de cordel; os 
poetas cordelistas terem sido os pri-
meiros narradores do cangaço, inclu-
sive dando-lhes fama. O cordel foi o 
grande responsável pela divulgação 
do cangaço nos anos 1930, época de 
comunicação difícil e esse tipo de li-
teratura era o preferido nos sertões, 
principalmente nas feiras livres. Foi 
por meio dele que Maria Bonita co-
meçou a ser conhecida. Até então, sua 
imagem não era revelada, ficando por 
conta do imaginário, junto com as fa-
çanhas de Lampião.

De todas as cangaceiras, Maria Boni-
ta foi a única a ter sua história narrada 
em versos. O cordelista Antônio Teodo-
ro dos Santos, por exemplo, dedicou-se 
totalmente à mulher do capitão. Seus 
versos e outros, atualmente, estão na 
internet acompanhando a mídia atual 
e mantendo o mito Maria Bonita aceso. 
Evidente que outras mulheres do can-
gaço foram cantadas por suas histórias 
e aventuras através do cordel.

Não se sabe quando e onde Inaci-
nha de Gato morreu. Após sua liber-
tação da cadeia concedeu muitas en-
trevistas, para jornais e revistas, que 
ajudaram no entendimento da vida dos 
cangaceiros e em especial do seu vio-
lento companheiro. Inacinha provavel-
mente deve ter morrido nos anos 1940 
ou 50. Era considerada uma encren-
queira, por falar demais e quase sem-
pre por nada criava problemas.

Foto: Reprodução

Cangaceira tinha fama de encrenqueira

Colunista colaborador

Anna Aleksandrovna Bárkova nasceu em 
16 de julho de 1901, em Ivanovo, capital 
do Oblast de mesmo nome. Perdeu a mãe 

aos nove anos de idade. Seu pai trabalhava de 
porteiro no ginásio em que estudou. Descobriu-
se lésbica aos 14 anos, ao se apaixonar por sua 
professora de alemão.

Recebeu entusiasmada a Revolução de 1917, 
tanto que, no ano seguinte, largou os estudos 
e passou a trabalhar no jornal local Paraíso 
dos trabalhadores, e a publicar poemas em 
periódicos da capital. Tornou-se de imediato 
uma figura de expressão local. Seus poemas 
passaram a ser publicados em veículos de 
circulação nacional. Bárkova foi elogiada por 
ninguém menos que Aleksandr Blok (1880-
1921). Mas os críticos ligados ao movimento da 
literatura proletária acusaram-na de misticismo, 
esteticismo e individualismo. Naquele período, 
a única voz que saiu em sua defesa foi a do 
poeta Boris Pasternak (1890-1960).

Ao visitar Ivanovo, o comissário do povo da 
Educação, Anatóli Lunatcharski, a convidou para 
trabalhar com ele em Moscou, em 1922. Estudou 
no instituto de literatura criado por Valeri Briusov 
(1873-1924), que também elogiou sua poesia. 
Naquele mesmo ano, foi publicada sua coletânea 
de poemas, Mulher, com prefácio do próprio 
Lunatcharski.

A crítica a saudou como a “Joana d’Arc da 
poesia soviética” e “Anna Akhmátova proletária”. 
Em 1923, Bárkova teve uma peça de teatro 
publicada. Era a segunda e última publicação 
de uma obra sua em vida. Um ano e meio depois 
de trabalhar no Kremlin como secretária de 
Lunatcharski, desentendeu-se com ele. Uma carta 
com observações desairosas que seria endereçada 
a uma amiga, ela acabou sendo enviada por 
engano ao próprio Lunatcharski.

Anna Bárkova passou a atuar no Pravda, 
onde trabalhou até 1929, vindo posteriormente a 
escrever para outros jornais. Em 1934, foi presa pela 
primeira vez, dentro do contexto do assassinato de 
Serguei Kirov (1886-1934), ao dizer que deveriam ter 
matado outro. Certa vez, foi denunciada por uma 
ex-namorada sua. Ao todo, Bárkova, em intervalos 
diferentes, viveu em campos de detenção por 19 
anos, obtendo a liberdade em 1965. Morreu em 
1976, em Moscou.

n n n n

Inimigo querido

Um velho amigo meu se colocou
Ao lado dos inimigos.
Oh morte, venha para mim num voo,
De braços queridos.

Sento no morro me entristeço e estão
Eles sob fogos. Chegam-me
Ânsia e saudades nesta escuridão, 
Meu amigo, lembra-te!

Talvez seja isto um farfalhar nas ervas,
São os passos dele, é isso.
Não são. Pois para trás tu não regressas,
Nós dois somos inimigos. 

Hoje eu não fui capaz de adormecer...
Mas amanhã, amiguinho,
Para ti vou olhar com ternura e irei
Preparar meu gatilho. 

É chegada a hora de tu descansares,
Oh, tua força é bem pouca!
Dê um beijo com um peito em uma bala,
Mas a mim na boca. 

1921*

(*) Em 1921, ano em que o poema foi escrito, 
o Exército Vermelho, bolchevique, derrotava o 
Exército Branco, leal à monarquia, e punha fim à 
guerra civil russa.

Astier
  Basílio

Anna Bárkova

astierbasilio@gmail.com

Bárkova foi saudada como a “Joana d’Arc da poesia soviética”

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

O bloco Associação Cultural O Véi do 
Buxão nasceu em 2018, depois de 
uma confraternização na oficina de 

Pedrinho Marceneiro, filho do grande carpinteiro 
Cavalcante, lá na rua Augusto Severo, o antigo 
“Beco do Cacete”, onde, na tarde de um sábado, 
num calor que Deus nos dava, alguns tiraram a 
camisa, outros a levantaram na altura da barriga 
e fizemos uma foto. Observando o retrato, viram 
que a grande maioria tinha uma barriguinha 
proeminente, ou seja, tinham o buxão. Nesse 
momento, um dos que viram a imagem na tela do 
telefone deu um grito: “Eita! Tudo véi do buxão”, 
no momento seguinte, entre risos e emoções, foi 
resolvido que se faria uma festa ou bloco com 
esse nome, assim tudo nasceu.

O bloco é fixo, não de arrasto (se concentra, 
mas não sai), e tem sido realizado na esquina da 
Getúlio Vargas com Cel. José André, justamente 
entre os bares do Anacleto e o Ferro d’Engomar, 
não só valorizando o ambiente histórico, como 
exaltando esse que é o último reduto boêmio do 
Centro de Campina Grande.Veio a pandemia e, 
entre um sobressalto e outro, não fizemos a festa 
em 2021. Em 2022, temerosos, fizemos algo bem 
simplificado, homenageando um dos grandes 
nomes dessa área, Seu Anacleto, cujo bar 
chorou sua partida, vendo seu cortejo e sofrendo 
a dor de sua ausência.

Precisamos falar desse ambiente histórico. As 
boninas, por trás da fábrica Marques de Almeida, 
tem em seu âmago uma boemia que foi forjada 
numa quantidade de trabalhadores que oportunizou 
uma clientela. Naquele lugar, cantinas e cabarés 
surgiram feito essa flor, as boninas, que enfeitavam 
os cantos das ruas que na década de 1920, 
tinha chão em terra batida. Zé Garçon, Unidade 
Moreninha e Rosas de Ouro eram os lupanares mais 
garbosos. Ali afloravam os abastados doutores e 
poetas, mas também gente simples do cotidiano. 
Falar em simplicidade, aqueles becos que se 
espraiavam, viravam reduto de amores incontidos, 
de trabalhadores da fábrica e do sexo, beijando a 
escuridão da noite, encobertos pelo véu da sombra 
arquitetônica da cidade.

Esses becos dão acesso ao outro lado do 
quarteirão, onde a rua Brandão Cavalcanti se 
transformou em Getúlio Vargas com os eventos de 
1930 e a Rua das Areias ganhou o nome de João 
Pessoa. Hoje, temos dois bares que são incríveis 
por suas características de reunir não só os 
trabalhadores em fim de expediente, mas conceber 
ambiente no qual eles possam se congratular 
carinhosamente e gerar novas amizades. Esse 
cenário, o último reduto boêmio do Centro da 
cidade, estamos valorizando por conhecer as 
histórias não só dos proprietários, como dos 
seus frequentadores, inclusive, entendendo as 
especificidades do Centro Histórico de uma cidade 
que deixou há muito de ter festa. Em João Pessoa, 
há muitos anos existe o projeto ‘Sabadinho Bom’, 
aqui não temos, apesar de que em época junina, 
triângulos, zabumbas e sanfonas se espalham por 
todos os recantos.

Para este ano, o bloco ficou para o último sábado 
(dia 4), fechando a programação do ‘Campina 
Folia’, que é um projeto que organiza e assessora 
os blocos e agremiações, promovendo estrutura e 
apoio através da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do município. Fechar o Carnaval com 
chave de ouro foi a nossa intenção e grande 
responsabilidade, por isso que os organizadores 
Fábio Santana, José do Egito, Nildo Brucutú, 
Pedrinho Marceneiro e eu nos desdobramos para 
o pleno êxito. Para tanto, além de ambulância, 
bombeiro civil e segurança privada, tivemos o 
valoroso apoio da Polícia Militar (destaque para a 
Patrulha da Mulher com a campanha “Meu corpo 
não é sua folia”). Além de tudo isso, ofertamos para 
quem tivesse adquirido a camisa uma gostosa 
feijoada, muitas frutas, 50 litros de cachaça brejeira 
e degustação da cachaça Matuta, tudo ao som do 
tradicional frevo com a presença do maestro Nego 
(Severino Arruda) e a Orquestra Lira de Campina 
Grande. Incrementando e relembrando antigos 
carnavais, contamos com o ‘boi de Carnaval’ 
(bumba meu boi) centenário, criado pelo saudoso 
Bastinho e hoje desenvolvido por seus filhos e netos. 
O boi foi uma surpresa para muitos que evocavam 
naquele momento suas infâncias, num saudosismo 
todo especial.

Foi um banho de alegria, uma verdadeira 
celebração do Carnaval entre amigos, o balanço 
é positivo. Fiquemos na expectativa do ano que 
vem e vocês, caríssimos leitores e leitoras, estão 
convidados.

Crônica 
  Em destaque

O Véi do Buxão

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

ESTREIAS

CORAçãO dE PAI - SãO JOSé (Corazón 
de Padre. Espanha. Dir: Andrés Garrigó e Anto-
nio Cuadri. Documentário. Livre). Aprofunde-se 
na vida da figura bíblica José de Nazaré e saiba 
qual é a sua influência hoje em dia. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 19h30 (apenas na seg. e qua.).

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 MANAÍRA 
2 (dub.): 16h (exceto qua.) - 18h45 (exceto qua.) 
- 21h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h30 - 18h15 (exceto qua.) - 21h (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D): 13h45 (dub.) 
- 16h30 (leg.) - 19h15 (dub.) - 22h (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 13h45 - 
16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 
16h05 - 18h30 (3D) - 20h40; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (dub.): 16h05 - 18h30 (3D) - 20h40; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 21h; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h30.

65 – AmEAçA PRé-HISTóRICA (65. EUA. 
Dir: Scott Beck e Bryan Woods. Ficção científica. 
12 anos). Após um catastrófico acidente o levar 
à uma queda em um planeta desconhecido, o pi-
loto Mills (Adam Driver) rapidamente descobre 
que ele está preso na Terra... 65 milhões de anos 
atrás. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 17h45 (ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h (dub.) - 
17h15 (dub.) - 19h30 (dub., exceto seg. e qua.) - 
21h40 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h40 (exceto seg. e ter.) - 16h (exceto seg. e ter.) 
- 18h15 (exceto seg. a qua.) - 20h30 (exceto seg. 
a qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h0 - 
18h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
16h0 - 18h40 - 20h30.

PRé-ESTREIA (dIA 15/3)

SHAzAm! FúRIA dOS dEuSES (Shazam! 
Fury of the Gods. EUA. Dir: David F. Sandberg. 
Aventura. Livre). Deuses antigos chegam à Ter-
ra em busca da magia roubada deles há muito 
tempo. Shazam (Zachary Levi) e seus aliados são 
lançados em uma batalha por seus superpode-
res, suas vidas e o destino do mundo. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1 (leg.): 18h30 - 21h20; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h15 - 21h05 - 23h55; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 18h45 - 21h35; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 19h15 - 22h05; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 18h - 20h50 
- 23h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h15 
- 21h05 - 23h55; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 18h30- 21h20; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 18h - 20h50 - 23h40.

COnTInuAçãO

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: Darren 
Aronofsky. Drama. 16 anos). Um professor de 

inglês recluso (Brendan Fraser) que vive com 
obesidade severa tenta se reconectar com sua 
distante filha adolescente para uma última 
chance de redenção. CENTERTPLEX MAG 2 
(leg.): 15h30 18h30 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 15h20 - 18h - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 18h45.

CREEd 3 (EUA. Dir: Michael B. Jordan. 
Drama. 12 anos). Depois de dominar o mun-
do do boxe, Adonis Creed (Michael B. Jordan) 
vem prosperando tanto na carreira quanto na 
vida familiar. Quando um amigo de infância 
e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Ma-
jors), ressurge depois de cumprir uma longa 
sentença na prisão, ele está ansioso para pro-
var que merece sua chance no ringue. CEN-
TERTPLEX MAG 1: 16h15 (dub.) - 18h50 (dub.) 
- 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
20h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 14h - 16h45 (exceto qua.) - 19h20 (ex-
ceto qua.) - 21h50 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 16h15 (exceto qua.) - 
19h (exceto qua.) - 21h45 (exceto qua.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h35 - 20h50; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 18h35 - 20h50.

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 
perturbada que estão fazendo tudo ao seu al-
cance, Grace continua desaparecida. CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15 (exceto seg. 
e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h25; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 14h.

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.): 16h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 15h15; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 14h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30.

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: 18h (leg.) - 20h45 (dub.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 13h30 (dub.) - 16h15 (dub., exceto qua.) - 
19h (dub., exceto qua.) 21h45 (leg., exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h455 (ex-
ceto seg. e qua.) - 18h30 (exceto seg. e qua.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.): 117h30 - 20h.

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.

CInE BAnGÜÊ (JP) - mARçO

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

A BOA mãE (Bonne mère. França. Dir: Ha-
fsia Herzi. Drama. 14 anos). Depois de seu 
filho ser preso, a cuidadora da casa faz de 
tudo para ajudá-lo enquanto fica encarcei-
rado até o julgamento. CINE BANGÜÊ: 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 comple-
ta 40 anos, inicia uma cruzada para tentar 
manter 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. Documen-
tário. 14 anos). A história das Gasolineiras de 
Kebradas, tal como ecoa pelas paredes da 
Colméia, a Prisão Feminina de Brasília (DF). 
CINE BANGÜÊ: 19/3 - 18h; 21/3 - 19h30; 26/3 
- 18h; 28/3 - 19h30.

mI IuBITA, mEu AmOR (Mi Iubita, Mon 
Amour. França. Dir: Noémie Merlant. Drama. 
14 anos). Jeanne vai comemorar sua despe-
dida de solteira na Romênia. Lá, ela conhece 
Nino, sendo o início de um verão apaixona-
do e atemporal. CINE BANGÜÊ: 21/3 - 17h30; 
28/3 - 17h30; 30/3 - 20h30.

mEduSA (Brasil. Dir: Anita Rocha da Sil-
veira. Terror. 14 anos). Uma gangue de mu-
lheres fazem o melhor que podem para con-
trolar tudo ao seu redor (até mesmo outras 
mulheres) para resistir à tentação. CINE BAN-
GÜÊ: 16/3 - 20h30; 19/3 - 16h; 23/3 - 20h30; 
27/3 - 20h30; 30/3 - 18h30.

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

REGRA 34 (Brasil. Dir: Júlia Murat. Dra-
ma. 18 anos). Uma jovem defensora públi-
ca auxilia mulheres em casos de abuso. No 
entanto, seus próprios interesses sexuais a 
levam a um mundo de violência e erotismo. 
CINE BANGÜÊ: 13/3 - 20h30; 15/3 - 18h30; 
25/3 - 17h; 29/3 - 20h30.

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

No embalo do rap, o artista Pert-
naz fará um show hoje, a partir das 
21h, no Embarque 83, no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa. Os in-
gressos podem ser adquiridos pela 
plataforma do Sympla (www.sym-
pla.com.br) por R$ 50 (inteira) e R$ 25 
(meia), mais taxas online.

Na apresentação, o rapper paraiba-
no vai passear pelos álbuns O sol nas-
ce pra todos e Mais futuro que passado, 
promovendo uma celebração da iden-
tidade cultural, já que o hip hop foi re-
conhecido como patrimônio cultural 
imaterial da Paraíba.

“Estou produzindo o meu terceiro 
disco e agora, no segundo semestre, 
vamos começar a gravar o minido-
cumentário do videoclipe ‘Manga-
beira’, que este ano, completa 10 anos 
no YouTube”, explicou Pertnaz. “Este 
foi o primeiro videoclipe de rap pa-

raibano a passar em todos os canais 
de televisão aberta e fechado do esta-
do. O documentário vai apresentar o 
impacto desse trabalho, na vida dos 
moradores do maior bairro da capital 
paraibana, dos artistas e de como ele 
serviu de inspiração e fortalecimen-
to para a identidade cultural da cena 
do hip hop no estado”.

Apresentação do artista promove uma celebração da identidade cultural

Pertnaz faz show de rap 
no bairro de Mangabeira

Música

• 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]

EM cartaz

Da Redação
Foto: Leo Accioly/Divulgação

‘Rapper’ está produzindo seu 3º disco

Serviço

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Sympla
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Premiado escritor Bruno Ribeiro ministrará oficina virtual sobre transgressões, invenções e escrituras negras

Curso aborda a literatura negra
‘Fruto Estranho’

Tem quem me ache divertido, no sentido bobo 
da palavra. Engraçadinho. Nem acho. Pinto 
até de sisudo, quando posso, para camuflar 

uma bagunçada gaveta lobatonista, onde saltita 
perene alegria infantil, daquela que se dribla do 
adulto amadurado, brincando de esconde-esconde. 
Ciranda de paradoxo seminal. Nem sempre consigo 
ser o que não sou de verdade. Vai entender!

As amigas de minha filha, ao contrário, sagazes 
e provocantes, sabem dizer quem sou na chincha, 
adornando o sarcasmo embutido com sorrisinhos 
esquivos: Meu Malvado Favorito. Acho mimoso, 
arquejando um tico o canto da boca, mantendo 
a compostura e a fama de áspero. Deixo que 
pensem assim e até alimento a lenda, espalhando 
a chancela carinhosa e sapeca. Molecagem de 
Jéssica, confiscada pelas outras. Engraçadinhas!

Meus netos me acham apalhaçado. “Vovô 
engraxado!”, cravam, quase em uníssono, ao 
desfecho de cada cena amalucada do pai-com-mel. 
As gêmeas não deveriam contar nessa equação, 
pois acham e fazem graça com tudo, incluindo 
as peripécias do pai-com-pimenta-de-cheiro, os 
capricho da mãe-com-açúcar, as fantasias da tia-
com-purpurina, os sacolejos do tio-com-sal rosa e os 
rodopios da avó-com-hortelã. Curtem viver. Amam 
conviver com quem lhes façam sorrir. Docinhos de 
algodão. Minha plateia favorita.

A rigor, sou frapê, dependendo do dia, da 
ocasião, do assunto, do meio, do interlocutor, do 
grau de timidez da hora, da receita, das despesas, 
da previsão do tempo e, obviamente, do estado de 
espírito. É complicado ser bem humorado. Nem 
sempre dá certo. A maioria das pessoas, creio, 
deve pender pra essa banda da prosa, preferindo 
a confortável cadeira do espectador. Não dá 
trabalho e é de graça.

Tenho amigos e amigas, inversamente, que 
respiram e transpiram bom humor, com uma 
naturalidade desconcertante, em permanente 
estado de graça. É impressionante! De tudo 
extraem uma caricatura, descortinam uma terceira 
impressão, botam o pé na frase, atropelam o 
marasmo, despudoram inocências, mastigam 
metáforas, cospem bizarrices e se divertem com 
isso, independente das reações alheias. Os outros 
que se mordam, enquanto sorriem.

Iniciando pelos encantados, em sínteses 
telegráficas, sem ordem de mérito, vou lembrando e 
debulhando. São tantos os tontos:

O teatrólogo Ednaldo do Egypto foi a comicidade 
em forma de gente. O rei do chiste, do improviso, 
do trocadilho ingênuo e da analogia infame. Só 
perdia o rebolado quando alguém citava a palavra 
“queijo”. Partia pra cima. Não tive tempo – nem 
coragem – de perguntar a razão. Carlos Anísio e 
Ubiratan de Assis, dois discípulos mambembes, 
garantem saber. Sei não...

O jornalista Antônio Barreto Neto, escriba 
refinado, vestia-se de doce zombeteiro no cotidiano 
das redações. Semeador de galhofas e pilhérias, só 
ficava sério quando escrevia. Ainda assim, parava 
de vez em quando para mexer com algum incauto 
que lhe cruzasse a piada. Meninão inesquecível.

O poeta Lúcio Lins, de tristezas solitárias, 
espalhava alegria nas frases que esculpia a 
esmo, na bucha, em constante frenesi. Paralelo 
aos versos irretocáveis, bagunçava a cabeça 
dos iniciados com trocadilhos antológicos e 
universos surreais. Deixaria saudades sorridentes 
e um séquito de imitadores tristes. Não teve 
pareia. Em duelos criativos, apenas outro poeta, 
Antônio Assunção, lhe faria sombra, merecendo 
condescendência laureada de fina ironia: “Pra 
toda regra, há Assunção!”.

Fecho a conta por hoje. Cardápio variado, lenta 
degustação. Na prateleira, tempero pra todos os 
paladares: Parrá (o palhaço), Cristovam Tadeu 
(o profissional), Marcos Tavares (o venenoso), 
Martinho Moreira Franco (o cirúrgico), Severino 
Ramos (o crítico), Adalice Costa (a irreverente) 
Lourdes Ramalho (a brincalhona), Anco Márcio 
(o sombrio), Antônio Hilberto (o maroto), Walter 
Galvão (o lord), Buda Lira (o cafuçu), Marcus Vilar (o 
trocadilheiro), José Euflávio (o performático), Gilson 
Renato (o cínico), Chico Pereira (o juvenil), Rubens 
Nóbrega (o discreto), Romye Schneider (a matuta), 
Edna May (a escrachada), Joana Belarmino (a 
visionária) e Ruth Avelino (a orgânica). Cenas para 
os próximos capítulos. Quem vir ler, verá.

Mimo – Para Silvana Sorrentino, Socorro 
Andrade, Ana Sá, Gisa Veiga, Cleane Costa, Naná 
Garcez, Baby Neves e Tereza Duarte: pioneiras, 
amigas, colegas, inspiradoras. Oito marcianas.

Aldeia
Ferando Moura | fernandomoura.pb@gmail.com 

Engraçadinhos! (1)

Colunista colaborador

“A ideia desse curso nas-
ceu após eu postar a foto da 
capa de um álbum do rapper 
Kendrick Lamar no meu Ins-
tagram. Um conhecido soltou 
um comentário extremamen-
te racista e a partir disso fi-
quei remoendo até que alguns 
anos depois, o curso nasceu”, 
detalhou o escritor Bruno Ri-
beiro, que está promovendo a 
oficina ‘Fruto Estranho: trans-
gressões, invenções e escritu-
ras negras’, que será realizado 
totalmente virtual – via plata-
forma Zoom – todas as quin-
tas-feiras, das 19h às 21h.

“Entre os assuntos abor-
dados está a sobrevivência 
dos artistas negros e a possi-
bilidade de realizar sonhos e 
projetos”, aponta ele. “Será um 
curso sobre a gente, sobre in-
ventar dentro do caos, sobre 
tentar prosperar em um lugar 
onde tudo parece te puxar pra 
baixo, sobre o ontem, o hoje e 
o amanhã”, resumiu ele.

As aulas começam na pró-
xima quinta-feira (dia 16) e vai 
até o dia 6 de abril. As inscri-
ções podem ser feitas no site 
oficial da Escrevedeira (es-
crevedeira.com.br) e o inves-
timento é de R$ 400.

“Lima Barreto, Toni Mo-
risson, Octavia Butler, Miles 
Davis, Zózimo Bulbul, Itamar 
Assumpção, Racionais MCs, 
Cidinha da Silva, Conceição 
Evaristo e P. Djéli Clark estão 
entre os artistas negros abor-
dados ao longo dos encon-
tros, num ambiente em que 
os participantes são estimu-
lados a sentirem-se à vontade 
para trocar ideias e comparti-
lharem suas experiências. A 
proposta desse curso é apre-
sentar, explorar e discutir o 
trabalho de alguns deles, com 
foco principal na literatura, 
mas passando por outras ar-
tes, como a música e o cine-
ma, de uma perspectiva in-
tercultural”.

O curso ‘Fruto Estranho’ 
foi ministrado inicialmente 
no 7º Congresso Internacio-
nal Sesc de Arte/Educação 
de Pernambuco, que aconte-
ceu virtualmente em outubro 
de 2021. “Na ocasião estuda-

mos de Carolina Maria de Je-
sus a Octavia Butler. Dos Ra-
cionais MCs a Fulu Miziki. De 
como a transgressão habita a 
forma e o conteúdo desses ar-
tistas. Parafraseando Édouard 
Glissant, falei do direito a opa-
cidade e também do direito do 
artista negro fazer o que bem 
entender e fugir das amarras e 
rótulos. Discutimos sobre nos 
tornarmos frutos estranhos, 
nome que peguei emprestado 
da canção interpretada pela 
Billie Holiday”, justifica o es-
critor mineiro radicado em 
Campina Grande.

Novas obras
“‘Fruto Estranho’ nasceu 

também das minhas vivên-

cias, observações e das diver-
sas pesquisas que utilizei para 
escrever Porco de Raça e o meu 
romance inédito, O Dono e o 
Mal, que será publicado pela 
Editora Alfaguara”, revelou 
Bruno Ribeiro.

Uma breve sinopse do Dono 
e o Mal, nas palavras do pró-
prio autor: “É um livro sobre 
uma família negra e brasilei-
ra, assombrada por uma enti-
dade estrangeira e sobrenatu-
ral, desde a década de 1960 até 
um futuro próximo”.

Além dessa obra, o escritor 
também vai lançar neste ano 
um livro-reportagem (ainda 
sem o título revelado) sobre 
um feminicídio que aconteceu 
no interior da Paraíba. O proje-

to ganhou a primeira edição do 
Prêmio Todavia de Não Ficção, 
em 2020. Na ocasião, os jurados 
definiram o projeto como “im-
pactante e pertinente, dramá-
tico e chocante”.

Da Redação

Neste ano, o escritor mineiro radicado na Paraíba vai lançar livro-reportagem e um romance
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Loja Música Urbana celebra aniversário de 
25 anos com shows de bandas potiguares

rock

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Um dos três estabeleci-
mentos que comercializam 
discos de vinil e CDs em João 
Pessoa, a Música Urbana cele-
bra 25 anos de existência pro-
movendo hoje, a partir das 
15h, shows gratuitos com duas 
bandas potiguares. Na oca-
sião, estarão se apresentando 
a Thee Automatics – que lan-
çará oficialmente o LP Shado-
wbox 2011-2021, e a Valvulosa, 
que vai abrir o evento.

“A banda Thee Automati-
cs já tem mais de 20 anos de 
carreira e esse é o primeiro 
LP vinil do grupo, contendo 
10 faixas de canções autorais, 
todas em inglês, compostas 
no período de 2011 a 2021. 
Esse deverá ser o último 
show da banda, porque seus 
integrantes pretendem dar 

um tempo para cuidar de ou-
tras atividades”, disse o pro-
prietário e fundador da loja, 
Robério Almeida. 

Thee Automatics faz o gui-
tar rock, indie rock ou rock alter-
nativo e são influenciados pelo 
movimento britânico. Os com-
ponentes são Alexandre Al-
ves (voz e guitarra), Christiane 

(baixo), Dimetrius (guitarra) e 
Augusto (bateria).

“O Valvulosa é um quin-
teto que canta músicas com 
letras em português, unin-
do lirismo, vocal feminino, 
acordes barulhentos, porém 
melódicos, e se autointitulam 
como punk tropical”, comple-
menta Robério Almeida.

Trabalhar numa loja de 
discos era o sonho de Robé-
rio Almeida, natural da cida-
de de Malta, no Sertão da Pa-
raíba, mas radicado na capital 
paraibana há mais de quatro 
décadas. No intuito de con-
cretizá-lo, largou seu empre-
go onde atuava há oito anos. 
“Com o tempo fui ficando en-
joado desse trabalho e termi-
nei abrindo a Música Urbana. 
Nunca pensei que a loja che-
garia aos 25 anos, mas atribuo 
essa longevidade à clientela 
fiel, que ainda prefere o vinil 
pela qualidade do som e apre-
ciar a capa e o encarte e ficar 
lendo, enquanto ouve as mú-
sicas. Enquanto tiver condi-
ções, vou manter minha loja”, 
prometeu ele.

A Música Urbana é situa-
da na rua Visconde de Pelo-
tas, 138, Loja B, no Centro da 
capital paraibana.

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

da Escrevedeira 
para as inscrições

Grupo Thee Automatics vai lançar o LP ‘Shadowbox 2011-2021’

Foto: Arquivo Pessoal/Facebook
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Dirigentes partidários es-
taduais já iniciaram a busca e 
a empreitada para conquistar 
novos filiados, com vistas às 
eleições de 2024. Algumas le-
gendas com certa seletivida-
de na escolha, outras no sen-
tido de construir um exército 
maior. A antecipação da cons-
trução de novas lideranças 
deve ser uma característica 
da próxima disputa. 

Entre os partidos que es-
tão na expedição, o MDB, do 
senador Veneziano Vital. Nas 
últimas semanas, o senador 
tem visitado cidades no inte-
rior do estado, no sentido de 
fortalecer as bases da legen-
da. Foi o que aconteceu nas 
cidades de Logradouro, tra-
zendo do PSDB para o MDB 
o prefeito Marinaldo Cruz. 
Na mesma semana, venezia-
no já havia assinado a filia-
ção dos prefeitos Elias Costa, 
de Jacaraú e Samuel Carnaú-
ba, prefeito de Curral Velho, 
que deixaram o PDT e Avan-
te, respectivamente. Ambos 
estão em primeiro mandato 
e devem disputar a reeleição, 
representando força na confi-
guração de 2024.  

“Formar nossas chapas 
proporcionais, quando puder, 
disputar as prefeituras. Nós 
estamos convidando nomes 
e fortalecemos o partido. Não 
vamos levar o MDB a insu-
cesso. Quando houver chan-
ces, vamos disputar”, afirma 
Veneziano. 

O presidente do PSB esta-
dual, Gervásio Maia, também 
tem encampado um trabalho 
com os municípios, legenda 
que por sinal tem uma gran-

de força política na figura do 
governador João Azevêdo. O 
gestor tem feito entregas de 
obras e estreitado as conver-
sas no interior do estado tam-
bém. Entregar obras e serviços 
aos prefeitos é sim uma forma 
de se aproximar e criar abertu-
ra para novas filiações. 

Cidadania e PSDB obtive-
ram o maior número de prefei-
tos eleitos em 2020. Só que em 
quatro anos muitas alianças 
mudaram e parte desses qua-
dros não deve concorrer nova-
mente, por já estar em segun-
do mandato. 

Partidos como o PP, de 
Aguinaldo Ribeiro, também 
tem buscado novos quadros 
para 2024, mas de forma mais 
discreta.  Esta semana, o depu-
tado federal, presidente da le-
genda, tratou de desmentir a 
possibilidade de saída do pre-
feito da capital, Cícero Luce-
na, o mais importante no ce-
nário. Cícero poderá concorrer 
à reeleição. 

“Eu tenho conversado mui-
to e tem muita gente crian-
do para tentar ter fato, mas 
não vai ter não”, disse o par-
lamentar.

Em fevereiro, o presiden-
te municipal do PDT em João 
Pessoa, vereador Junio Lean-
dro (PDT), oficializou o con-
vite a Cícero, para a filiação do 
gestor ao partido. O objetivo 
da legenda seria que o prefei-
to disputasse a reeleição pelo 
partido. O que pode não pas-
sar de vontade. 

Legenda do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o 
PT também deve se tornar bas-
tante atrativo para novos filia-
dos. Pelo estado a quem queira 
contar com a força da imagem 
do presidente e com a forcinha 

do Governo Federal na hora da 
disputa. 

Mas não é bem assim. Pelo 
menos é o que afirma o pre-
sidente estadual da legenda, 
Jackson Macedo. “Estamos 
no processo de filiação, mas 
não apontamos para nenhu-
ma pretensão de quantidade. 
Nós temos um filtro e critério. 
O PT acompanha com bastan-
te cuidado”, e disse que esse 
processo, por hora, não tem 
pretensão em 2024.

“Se eu quisesse abrir o PT, a 
gente teria muito prefeito que-
rendo entrar na legenda, por-
que quem não quer estar no 
partido do presidente? 

Outros partidos mais jo-
vens também estão com foco 
em crescer e tentar se fortale-
cer. É o caso do Agir, legenda 
que vai se concentrar em for-
mar novas lideranças, reunin-
do políticos sem mandato. O 
foco da legenda liderada por 
Flávio Moreira é a vereança. 
Mas para ingressar na legen-
da, os interessados precisam 
passar por um curso prepara-
tório. O curso oferecerá desde 
a formação política básica, pas-
sando pela história do partido, 
história das eleições, análise 
das estatísticas, treinamen-
to em redes sociais e forma-
ção em marketing político para 
campanhas eleitorais.

Com a diminuição do nú-
mero de partidos pelas federa-
ções, incorporações e fusões, 
os que desejarem ser candida-
tos nas próximas eleições terão 
uma dificuldade maior, visto 
que cada partido ou federação 
só pode lançar até o número 
de cadeiras da Casa Legisla-
tiva mais um, ou seja, se são 9 
vereadores na cidade, somente 
podem concorrer 10 as vagas.

Líderes políticos e dirigentes de legendas iniciam processo para conquistar alianças e nomes para as disputas

Partidos já buscam novos filiados
de olho nas eleições

Juliana Teixeira 
julianaaraujoteixeira@gmail.com

O presidente do Consór-
cio Interestadual de Desen-
volvimento Sustentável do 
Nordeste (Consórcio Nor-
deste) e governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, se reuniu), 
em Brasília, com o embaixa-
dor da China no Brasil, Zhu 
Qingqiao, ocasião em que 
apresentou as potencialida-
des da região e discutiu a 
realização de um road show, 
com a participação dos nove 
estados, com o objetivo de 
atrair novos empreendimen-
tos e impulsionar a economia 
regional.

 “Nós agradecemos ao 
embaixador pela recepção e 
tivemos a oportunidade de 
discutir a realização de uma 

road show para que os estados 
do Nordeste possam apre-
sentar suas potencialidades 
a empresários chineses que 
desejam investir na região”, 
explicou o chefe do Executi-
vo estadual. 

 Ele também destacou, no 
encontro de quinta-feira, a 
parceria já existente entre a 
Paraíba e a empresa chinesa 
CETC54 - Research Institute 
of China Electronics Tech-
nology Group Corporation, 
para a fabricação de equipa-
mentos integrantes do radio-
telescópio Bingo, no municí-
pio de Aguiar. 

 O Governo da Paraíba in-
veste R$ 12 milhões na im-
plantação do radiotelescó-

pio, que também conta com 
o apoio de outros países e de 
instituições de ensino supe-
rior, a exemplo da Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
além do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). 

 Os secretários Deusdete 
Queiroga (Infraestrutura e 
Recursos Hídricos); Adauto 
Fernandes (executivo da Re-
presentação Institucional) e 
Ronaldo Guerra (chefe de 
Gabinete do Governador), 
além do secretário-executi-
vo do Consórcio Nordeste, 
Carlos Gabas, acompanha-
ram a reunião.

Os professores da Rede 
Municipal de Campina 
Grande anunciaram que 
vão permanecer em greve, 
mesmo após a Justiça decla-
rar a inconstitucionalida-
de do movimento, acatando 
uma liminar da prefeitura. 
A categoria marcou uma As-
sembleia para a próxima se-
gunda-feira (13), onde deve 
discutir a decisão e os próxi-
mos passos da greve. 

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Públicos Municipais do 
Agreste e da Borborema (Sin-
tab), Franklyn Barbosa, o sin-
dicato ainda não foi notifi-
cado e a greve só poderá ser 
suspensa em decisão sobe-
rana da categoria, em As-
sembleia. 

“Lamentamos a decisão 
do prefeito. Ele fez a pior es-
colha de levar os professo-
res aos tribunais, como se 
estivessem cometendo al-
gum crime. Os professores 
estão lutando para garantir 
que a lei seja cumprida, que 
o reajuste do piso seja garan-
tido, que já deveria ter sido 
pago pelo prefeito desde ja-

neiro, até agora o governo 
descumpre, e é por isso que 
os professores decidiram fa-
zer uma greve”, disse, em ví-
deo divulgado à imprensa. 

Em nota, a prefeitura afir-
mou que o reajuste salarial 
proposto equivale ao dobro 
da inflação do ano passado. 
“São 10% de aumento, que 
serão aplicados sobre salá-
rios que já tiveram mais de 
33,24% de reajuste no ano 
passado. Com as gratifi-
cações inerentes à função, 
Campina Grande já paga um 
salário superior ao piso da 
categoria, mas mesmo as-
sim tem feito um esforço ex-
tra para valorizar ainda mais 
a classe e todos os profissio-
nais da Educação”. 

A prefeitura alegou, ain-
da, que não tem recursos 
para o pagamento do piso, e 
que há outras despesas além 
do salário dos professores. 
“Os recursos da Prefeitura 
não são ilimitados e ainda é 
preciso investir na rede, re-
formar e ampliar as escolas, 
abrir novas vagas, instalar 
internet, computadores, en-
tregar fardamentos, kits es-
colares e garantir uma me-
renda de qualidade. Tudo 
isso exige um esforço de ges-

tão e investimentos. Portan-
to, os recursos da Educação 
não podem ser, de forma al-
guma, destinados apenas 
aos salários dos profissio-
nais, mas aos mais de 40 mil 
alunos da rede”, diz trecho 
da nota. 

Entenda
Na última segunda-feira 

(6), os professores se reuni-
ram com o prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha 
Lima (PSD), numa tentati-
va de negociação para evitar 
a greve. No entanto, em as-
sembleia que aconteceu na 
manhã da última terça-fei-
ra (7), a categoria decidiu re-
jeitar a oferta realizada pela 
prefeitura e entrar em greve. 

A proposta era de reali-
zar o reajuste salarial de 10%, 
dos 14,95% da Lei do Piso 
para o magistério. Por outro 
lado, o sindicato afirmou que 
aceitar o que foi ofertado pelo 
prefeito Bruno Cunha Lima 
(PSD) prejudicaria servido-
res ativos e inativos. O pre-
sidente do Sintab, Franklyn 
Barbosa, que participou da 
reunião com o prefeito, criti-
cou a proposta de reajuste e 
a classificou como “indecen-
te, imoral “.

A ministra do Superior 
Tribunal Militar (STM), Ma-
ria Elizabeth Guimarães Tei-
xeira Rocha, primeira mu-
lher a assumir o cargo de 
ministra na Corte Militar, 
fez uma visita de cortesia, 
ontem, ao Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB). O en-
contro serviu para uma troca 
de informações sobre o fun-
cionamento das Justiças Mi-
litar e Estadual, como ressal-
tar a importância do papel 
da mulher em cargos de de-
cisão, sobretudo, nas esferas 
máximas do Poder Judiciário 
estadual e nacional.

O presidente do TJPB, de-
sembargador João Benedito 
da Silva, pontuou que duran-
te a visita, foi tratado sobre o 
funcionamento dos colegia-
dos visando o melhoramen-
to dos tribunais. 

A ministra ressaltou que 
o diálogo institucional entre 
as pessoas que atuam no Po-
der Judiciário é fundamental 
para compartilhar experiên-
cias. “O diálogo institucio-
nal, além de ser fundamen-
tal, gera aproximação”.

Na oportunidade, o presi-
dente do TJPB, foi represen-
tado pela desembargadora 
do Tribunal de Justiça da Pa-

raíba, Agamenilde Dias Ar-
ruda Vieira Dantas. “A pre-
sença da ministra em nosso 
Estado já é um marco, por 
toda sua história de magis-
trada e pelos laços que a en-
volvem com a Paraíba”, pon-
tuou Agamenilde Dias.

Com a OAB
O retorno do trabalho 

presencial dos juízes nas 
comarcas, e o atendimento 
dado aos advogados deve re-
ceber mais atenção por parte 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), após a demanda 
ser levada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil-Seccio-
nal Paraíba (OAB-PB). 

O presidente do TJPB, de-
sembargador João Benedito 
da Silva, recebeu, na última 
quinta-feira (9), o presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil-Seccional Paraíba 
(OAB-PB), Harrison Targi-
no, onde foram discutidas 
demandas levadas pelo ór-
gão relacionadas à celerida-
de processual. 

O desembargador-presi-
dente afirmou que foram es-
clarecidos alguns pontos so-
bre a demanda levada pelo 
presidente da OAB, e que 
ocorrerão ajustes. Além dis-

so, a advocacia incluiu na 
discussão custas processuais 
e elevação da comarca de Ca-
jazeiras a 3ª Entrância. 

“Essa questão nós vamos 
avaliar porque é preciso esta-
belecer prioridades, e, no mo-
mento, a construção de um 
novo Fórum para Cajazei-
ras, que é demanda dos juí-
zes e advogados da região, se 
apresenta com mais urgên-
cia”, avaliou.

Segundo a avaliação do 
desembargador, o encontro 
produziu benefícios à popu-
lação. “Concordamos em al-
guns pontos, em outros fi-
zemos ressalvas, mas enfim, 
chegamos a um consenso”, 
concluiu o presidente. 

O presidente da OAB-PB, 
Harrison Targino, conside-
rou que as demandas leva-
das pela classe de advogados  
receberam a devida atenção, 
principalmente no que diz 
respeito ao atendimento ao 
advogado pelo sistema de 
justiça e outros temas relacio-
nados à celeridade dos pro-
cessos. “Tivemos um diálogo 
franco, positivo para que nós 
possamos buscar soluções, 
porque o intuito da OAB é 
ajudar no aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional”.

Governador João Azevêdo se 
reúne com embaixador da China

Professores anunciam manutenção 
de greve e ignoram decisão judicial

Desembargador João Benedito 
da Silva recebe ministra do STM

investimentos

em campina grande tjpb  

João Azevêdo, presidente do Consórcio Nordeste, em conversa com embaixador chinês

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Secom-PB
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Comissão Multidisciplinar vai se reunir na próxima terça-feira para discutir problema da mobilidade urbana

Câmara tem nova rodada de debates
plano diretor

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

O presidente da Comis-
são Multidisciplinar da Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa, vereador Damásio 
Franca (Progressistas), res-
ponsável em debater o Pla-
no Diretor da capital pa-
raibana, confirmou para 
terça-feira, dia 14, uma 
nova rodada de debates. 
O parlamentar disse que 
os trabalhos, desta vez, se-
rão concentrados na ques-
tão da mobilidade urbana. 

 “O novo Plano Diretor 
da nossa capital é um ins-
trumento de muita impor-
tância, pois ele dirá o que 
pode e o que não pode nos 
próximos 10 anos. Isso vale 
para qualquer área, para 
qualquer assunto, que en-
volva a nossa cidade. Espi-
gões, alargamento de orla, 
reordenação de trânsito, 
enfim, todos os temas e to-
dos os assuntos serão am-
plamente debatidos, em 
exaustão, com os morado-
res de nossa bela João Pes-
soa. Por isso a importância 
da participação de todos 
neste debate. E vale ressal-
tar que todos podem opi-
nar em dois temas que lhes 
convier”, explicou Damá-
sio.   

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa, vereador Dinho Do-
wsley (Avante), criou uma 
Comissão Multidisciplinar 
para subsidiar a atualiza-
ção do Plano Diretor, pela 
necessidade de reunir re-
presentantes de diferen-
tes áreas do conhecimento 
para que sejam analisadas 
as propostas de expansão 

urbana. Isso porque o pla-
nejamento urbanístico de 
João Pessoa deve ser basea-
do no que rege a Lei Com-
plementar de 3 de dezem-
bro de 1992 (o Plano Diretor 
do Município de João Pes-
soa), alterada pela Lei Com-
plementar 58, de 18 de de-
zembro de 2009.

 “Considerando a ne-
cessidade de realização de 
estudos de especialistas 
multifacetados visando à 
revisão e alteração do Pla-
no Diretor para a sua ade-
quação às diretrizes gerais 
da Política de Desenvolvi-
mento Urbano estabelecida 
pela Lei Federal 10.257, de 
10 de julho de 2001, deno-
minada Estatuto da Cida-
de”, diz trecho do texto de 
criação  da Comissão Mul-
tidisciplinar. 

O presidente da co-
missão, vereador Damá-
sio Franca, ressaltou que o 
grupo terá a duração de 90 
dias, indo até a metade de 
maio. Ele ainda destacou a 
importância da imprensa 
divulgar as reuniões fazen-
do com que toda população 
possa participar apresen-
tando suas demandas so-
bre o tema.

Ele ainda enfatizou que 
o Plano Diretor já deveria 
ter sido aprovado há dois 
anos e chegou à Câmara 
Municipal de João Pessoa 
no final do ano passado, 
com uma demanda repri-
mida. 

“Então, criamos esta co-
missão para fazer estudos 
e discutir com a população. 
Depois faremos reuniões 
internas com setores, como 
Sindicato da Indústria da 
Construção e do Mobiliário 

do Estado da Paraíba (Sin-
duscon-Pb) e outras catego-
rias como a da mobilidade 
urbana, que será terça”, res-
saltou Damásio.

O atual Plano Diretor da 
capital paraibana foi criado 
na década de 1990, na ges-
tão do então prefeito Chico 
Franca e passou por uma 
revisão em 2009, sendo ne-
cessária esta e mais outra 
em dez anos.

Compõem o grupo de 
estudos os vereadores Da-
másio Franca Neto (presi-
dente), Marcos Henriques 
(PT) e Bruno Farias (Cida-
dania), além do procurador 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa Rodrigo Farias, 
o arquiteto e urbanista Sér-
gio Ricardo Germano de Fi-
gueiredo, Sérgio Chaves, 
diretor de Estudos e Pes-
quisas Ambientais da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente de João Pessoa e 
servidores do Poder Legis-
lativo Municipal. A Câmara Municipal de 

João Pessoa (CMJP) reali-
zou, ontem, sessão especial 
em comemoração ao Dia 
Mundial do Consumidor e 
aos 33 anos de vigência do 
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) no Brasil. O 
evento foi proposto pelo ve-
reador Odon Bezerra (PSB) 
e reuniu especialistas no 
assunto, que destacaram a 
importância da educação 
para uma vida financeira 
saudável.

O vereador Odon Bezer-
ra destacou o princípio da 
harmonização de interesses 
quando se fala em direito do 
consumidor. “Nunca pode-
mos ter uma visão mono-
cular, porque sem o consu-
midor, o fornecedor não vai 
existir e sem o fornecedor, 
o consumidor não vai exis-
tir. Tem que caminhar em 
harmonia e a melhor ma-
neira de harmonizar é pela 
educação”, defendeu o par-
lamentar, atribuindo a fal-
ta de orientação ao número 
crescente de superendivi-
dados no Brasil. Ele acres-
centou que a educação fi-
nanceira deveria começar 
na escola. 

Para enfrentar as atuais 
adversidades no que tange o 
direito ao consumidor, o se-
cretário do Procon Munici-
pal, Rougger Guerra, desta-
cou a importância da união 
de propósitos dos órgãos 
que têm a mesma missão 

institucional: “Todos os ór-
gãos precisam estar irma-
nados, juntos, unidos e for-
tes, para combater essa luta 
dura contra instituições po-
derosas. Só assim teremos 
alguma chance de êxito. Te-
mos Procons muito atuan-
tes e interessados em dar o 
melhor. Não podemos des-
perdiçar essa empolgação 
(…). Na Paraíba, estamos 
mais unidos do que nunca, 
todos com a mesma ideia 
de atuação conjunta, tudo 
isso objetivando enfrentar 
esse contraponto do pró-
prio mercado”. Outro ponto 
de enfrentamento enfatiza-
do pelo secretário Rougger 
foi a educação: “Só através 
da educação faremos com 
que o direito do consumi-

dor deixe de ser conhecido 
apenas pelas classes mais 
abastadas da sociedade”. 
Ele mencionou o progra-
ma “Procon-JP vai às aulas” 
como um bom exemplo de 
investimento na educação 
para o consumidor. “Nesse 
aspecto de educação para o 
consumo, tenho certeza que 
vai gerar frutos”, afirmou.

A superintendente do 
Procon Estadual da Paraí-
ba, Késsia Liliana Cavalcan-
ti, reforçou a relevância das 
ações educativas que têm 
sido realizadas. “O Código é 
de proteção e defesa, e, nes-
sa proteção e defesa, a gen-
te sempre está nas escolas, 
universidades, justamen-
te para orientar. Quando a 
orientação não é possível, aí 
vem a defesa através do se-
tor da fiscalização, do aten-
dimento do Procon, para 
reparar”. Em 2022, foram 
realizadas diversas ações 
pelo Procon Estadual, se-
gundo relatou Késsia, como 
atendimentos, fiscalizações, 
mutirões de renegociação, 
pesquisas e parcerias. Para 
este ano, ela contou que se-
guirá praticamente no mes-
mo caminho, com mutirões, 
atendimentos, e destacou a 
nova parceria com a Funda-
ção Cidade Viva. Quanto à 
unidade dos órgãos de de-
fesa ao consumidor, salien-
tou: “Estamos unidos com o 
intuito de proteger o consu-
midor paraibano”.

Sessão especial comemora 33 anos 
de vigência da legislação no Brasil

código do consumidor

O deputado federal Ruy 
Carneiro (PSDB) criticou, 
ontem, a proposta de en-
gorda das praias de João 
Pessoa. O parlamentar dis-
se que os riscos e desdobra-
mentos negativos de uma 
possível ação desta nature-
za na faixa de areia na orla 
da capital paraibana são 
concretos e reais. 

A conclusão do deputa-
do veio após a sua partici-
pação em um debate que 
contou com a participação 
do professor, pesquisador 
e mestre em Geodinâmica 
e Geofísica, Williams Gui-
marães.  

 Ruy afirmou que o pro-
pósito da conversa alcan-
çou os objetivos inicias: 
sair do campo meramen-
te político, para discutir 
de forma técnica a temá-
tica e dar voz à população 
dentro das discussões, algo 
que ainda não havia sido 
feito no meio político des-
de que o assunto se tornou 
público.

 “Nossa orla é um dos 
nossos maiores patrimô-
nios turísticos e naturais. 
Um fato que continua me 
incomodando foi bastante 
reforçado pelo especialista: 
É muito estranho o poder 
público falar de um pro-

jeto dessa dimensão, sem 
nenhum tipo de estudo de 
impacto ambiental. Sem es-
tudo, não dá pra saber os 
riscos que envolvem a in-
tervenção, nem muito me-
nos se o formato propos-
to é o ideal”, defendeu Ruy.

 De acordo com o pro-
fessor Williams, algumas 
pesquisas relacionadas ao 
ambiente costeiro da Paraí-
ba já foram realizadas ante-
riormente e poderiam ser-
vir como ponto de partida 
para qualquer projeto.

 “Parabenizar o depu-
tado Ruy pela iniciativa e 
dizer que atualmente exis-
te uma modinha entre os 
gestores em relação a en-
gorda de faixa de areia nos 
ambientes costeiros. Essa 
é apenas uma das alterna-
tivas existentes para con-
ter o avanço do mar. Antes 
de sugerir qualquer tipo de 
intervenção, é preciso rea-
lizar um estudo científico 
para identificar riscos e pe-
culiaridades de cada local. 
Além disso, essas engordas 
artificias são muito onerosa 
e ainda precisam ficar sen-
do reabastecidas com areia 
em média a cada 3 anos.”, 
destacou o pesquisador.

Entre as possibilidades 
discutidas na ocasião es-

tão a construção de uma 
câmara técnica para deba-
ter o assunto. Outro cami-
nho para se chegar a uma 
solução efetiva e que gere 
menos impacto ao meio 
ambiente, é a de envolver 
especialistas da Universi-
dade Federal da Paraíba 
nas áreas de engenharia, 
geografia, biologia, direi-
to e ciências de uma for-
ma geral.

Ruy Carneiro critica proposta para 
alargamento da orla em João Pessoa

engorda das praias

Um novo projeto que tra-
mita no Congresso Nacio-
nal  pode endurecer a pena 
para quem divulgar cenas 
de sexo, sem consentimento,  
como  forma de vingança ou 
de humilhação da vítima. 
A senadora  Daniella Ribei-
ro (PSD) autora da propos-
ta, explica que a intensão é 
aperfeiçoar a legislação vi-
gente e que está confiante 
na aprovação da matéria. 

Daniella afirma que a 
partir da aprovação e con-
sequente sanção, a lei esta-
belecerá “a obrigatoriedade 
de comparecimento a pro-

gramas de recuperação e 
reeducação e prever medi-
da cautelar de suspensão de 
conta em redes sociais, in-
clusive aplicativo de men-
sagens, no caso de come-
timento do crime descrito 
naquele dispositivo”.

A parlamentar explica 
que qualquer ato que possa 
expor a vítima, como cap-
tação da foto, vídeo ou ou-
tros materiais relativos à 
intimidade de mulher, de-
corra de atividade profissio-
nal, comercial ou funcional, 
como a utilização de câme-
ras clandestinas em banhei-

ros públicos, imóveis alu-
gados ou quartos de hotel 
estão enquadrados. 

Daniella justificou a 
proposta afirmando que 
as “modificações propostas 
certamente fortalecem a res-
posta penal do Estado con-
tra esse crime odioso, o que 
contribui para a prevenção 
do delito”.

Para Daniella Ribeiro, as 
medidas representam um 
“aprimoramento da legis-
lação”. A pena prevista na 
Lei já existente, da senadora 
Erika Kokay, era de até um 
ano de detenção. 

Projeto de Daniella torna mais 
rigorosa lei contra crimes sexuais

congresso nacional

“A comissão 
fará estudos e 
discutirá com 
a população. 
Depois 
faremos 
reuniões com 
instituições

Damásio Franca

Apoio
Órgãos destacam 
a importância do 

trabalho com o 
mesmo objetivo de 

proteger  e defender o 
consumidor, que é a 

parte frágil

n 

Conversa 
alcançou os 
objetivos 
iniciais: sair 
do campo 
meramente 
político para 
discutir de 
forma técnica 
a temática 
e dar voz à 
população 
dentro das 
discussões

Vereadores e representantes de órgãos de defesa do consumidor debateram ontem na CMJP

Foto: Ascom/CMJP
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STF validou liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes que suspendeu autorização de novos portes de armas

Supremo mantém decreto antiarmas 
corte formou maioria

André Richter 

Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou ontem 
maioria de votos para man-
ter o decreto presidencial 
que suspendeu novas auto-
rizações de porte para armas 
para CACs - colecionadores, 
atiradores e caçadores.

A decisão valida a limi-
nar concedida pelo minis-
tro do STF, Gilmar Mendes, 
para suspender decisões pro-
feridas em todo o país que 
tenham afastado a aplicação 
da norma.

A questão trata do De-
creto 11.366, assinado pelo 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que suspendeu os 
registros para aquisição e 
transferência de armas e de 
munições de uso restrito por 
CACs. 

Até o momento, seis mi-
nistros se manifestaram para 
manter a suspensão. O jul-
gamento ocorre no plenário 
virtual da Corte, modalida-
de na qual os votos são inse-
ridos no sistema eletrônico e 
não há deliberação presen-
cial. 

Além de Gilmar Mendes, 
votaram no mesmo sentido 
os ministros Alexandre de 
Moraes, Cármen Lúcia, Ed-

son Fachin, Dias Toffoli e Ro-
berto Barroso.

A votação segue até as 
23h59 para que os demais 
ministros possam votar.

O julgamento é motivado 
por uma ação da Advocacia-
Geral da União (AGU), se-
gundo a qual, o decreto traz 
providências para conter o 
aumento da circulação de 
armas no país, reduzindo o 
volume delas e de munições 
de uso permitido e condicio-
nando a autorização de por-
te à comprovação da neces-
sidade.

Os alertas de desmatamen-
to cresceram em fevereiro na 
Amazônia e no Cerrado, em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, e já são os maio-
res valores desde 2015 e 2018, 
respectivamente. Os dados 
são do Sistema de Detecção 
de Desmatamento em Tempo 
Real (Deter), do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), órgão do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.

Na floresta tropical, após 
queda de 61% em janeiro na 
área acumulada dos alertas, 
o último mês revelou aumen-
to de 62% (total de 322 km²). 
No Cerrado, o aumento foi 
de 99% (total de 558 km², qua-
se o dobro da área da cidade 
do Recife).

Este é o segundo dado 
mensal do Deter no gover-

no Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), que assumiu a presidên-
cia com a meta de zerar o des-
mate na Floresta Amazônica. 
Nos quatro anos anteriores, a 
gestão Jair Bolsonaro (PL) en-
fraqueceu os órgãos de com-
bate aos crimes ambientais.

Na Amazônia, apesar do 
aumento de fevereiro, o acu-
mulado dos dois primeiros 
meses do ano é 22% menor 
que no ano passado. Tanto a 
redução de janeiro como a alta 
de fevereiro podem estar rela-
cionadas à maior cobertura de 
nuvens nessa época do ano, 
que corresponde à tempora-
da de chuvas no bioma. O sis-
tema Deter utiliza imagens de 
satélites com sensores ópticos, 
que podem ser afetados pela 
ocorrência de nuvens.

No Cerrado, os números 
de janeiro representem que-
da de 10% em comparação a 
janeiro de 2022. Porém, os ou-

tros dados indicam que o des-
matamento do bioma se man-
tém em patamar alto, superior 
ao da Amazônia e com ten-
dência de crescimento. Além 
de ser o maior dado desde o 
início do ano da série histó-
rica do Deter para o bioma, é 
quase o dobro da média dos 
últimos quatro anos.

Os alertas do sistema De-
ter servem de base para apon-
tar as áreas mais devastadas 
e orientar as ações de órgãos 
como o Ibama e o Instituto 
Chico Mendes de Biodiversi-
dade (ICMBio).

A Bahia concentrou 48% 
da destruição do Cerrado, 
com 268 km² desmatados em 
fevereiro, seguido por Tocan-
tins (68 km²), Piauí (63 km²) e 
Maranhão (52 km²). Os qua-
tro Estados que mais desma-
taram em fevereiro de 2023 
formam o chamado Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia), região considerada a 
principal fronteira agrícola do 
Brasil e uma das maiores fren-
tes de destruição de ecossiste-
mas do mundo.

“Ainda é cedo para confir-
mar qualquer tendência re-
lacionada ao desmatamen-
to, pois janeiro e fevereiro são 
períodos de muitas nuvens e 
chuva, com valores historica-
mente menores de destrui-
ção. O que podemos afirmar 
com clareza é que os even-
tos climáticos estão afetan-
do de forma mais recorren-
te o Brasil e que o controle do 
desmatamento é fundamen-
tal para atenuar as perdas”, 
afirma Mariana Napolitano, 
gerente de Conservação do 
WWF-Brasil. “As ações anun-
ciadas pelo atual Governo são 
bem-vindas, mas é necessário 
que toda a sociedade partici-
pe desse processo de recons-
trução ambiental”, diz.

Desmatamento na Amazônia registra recorde 
em fevereiro

Agentes do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) e da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
desmontaram mais de 190 
acampamentos instalados 
por garimpeiros que atuam 
ilegalmente no interior da 
Terra Indígena Yanomami.

A ação faz parte da Ope-
ração Omawe, deflagrada na 
primeira quinzena de feve-
reiro. Batizada com o nome 
de um herói ancestral yano-
mami, a ação conjunta visa 
retirar todos os não índios da 
reserva de usufruto exclusi-
vo da etnia.

Os fiscais ambientais e os 
policiais rodoviários federais 
também inutilizaram mais de 
100 equipamentos como bal-
sas, geradores de energia elé-
trica, motores e embarcações. 
Também apreenderam cerca 
de 19 mil quilos de cassiteri-
ta extraídos de forma ilegal 
do interior da terra indígena.

A destruição do maqui-
nário pesado e de outros ins-
trumentos e produtos quí-
micos visa a desestimular 
que garimpeiros, já identifi-
cados, retornem aos acampa-
mentos e recuperem os itens 
apreendidos que a operação 
não consegue retirar do lo-
cal, dadas as dificuldades de 
acesso à área.

Com cerca de 9,6 milhões 
de hectares, a terra indígena 
abrange parte dos estados de 
Roraima e Amazonas. Cada 
hectare corresponde a apro-
ximadamente às medidas de 
um campo oficial de futebol.

A Operação Omawe faz 
parte das ações que o Go-
verno Federal implementou 
a partir de janeiro para ten-
tar solucionar a crise huma-
nitária que se abateu sobre a 
Terra Indígena Yanomami. 
Motivado pelas denúncias 
de que a atividade ilegal de 
garimpeiros está destruin-
do a floresta, contaminando 
os rios que abastecem as co-
munidades locais e afetando 
as condições de sobrevivên-
cia das populações, o Execu-

tivo federal enviou para a re-
gião, ainda em janeiro, uma 
equipe de técnicos do Minis-
tério da Saúde.

No local, os servidores 
públicos da saúde se depa-
raram com crianças e idosos 
desnutridos - muitos pesan-
do bem abaixo do mínimo 
recomendável -, além de pes-
soas com malária, infecção 
respiratória aguda e outras 
doenças sem receber qual-
quer tipo de assistência mé-
dica. Constatação que moti-
vou o Ministério da Saúde a 
declarar Emergência em Saú-
de Pública de Importância 
Nacional no território indíge-
na, o que, na prática, permi-
te ao Poder Executivo federal 
adotar medidas de preven-
ção, controle e contenção de 
riscos à saúde pública em ca-
ráter de urgência.

O Governo Federal tam-
bém instalou o Centro de 
Operações de Emergências 
em Saúde Pública (COE), su-
bordinado à Secretaria de 
Saúde Indígena (Sesai), e en-
carregado de coordenar as 
respostas do poder público 

à situação emergencial. Pro-
fissionais da Força Nacional 
do Sistema Único de Saúde 
foram deslocados para aten-
der aos pacientes levados à 
Casa de Saúde Indígena Ya-
nomami, em Boa Vista, e aos 
hospitais de campanha que 
o Exército montou em Ro-
raima. Até esta quinta-feira 
(9), ao menos 1.732 yanoma-
mi já tinham sido atendidos 
no HCamp da capital.

Ibama desmonta mais de 190 garimpos
terra Yanomami

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

Emílio Sant’Anna 

Agência Brasil

n 

A questão trata 
do Decreto 
11.366, assinado 
por Lula, que 
suspendeu os 
registros para 
aquisição e 
transferência 
de armas e de 
munições de 
uso restrito 
por CACs

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes, conce-
deu liberdade provisória a 
mais 80 homens denunciados 
por atos golpistas. Na última 
quarta-feira (8), no Dia Inter-
nacional da Mulher, o minis-
tro soltou, com medidas cau-
telares, 149 mulheres.

Das 1.406 pessoas que ti-
veram a prisão em flagrante 
convertida em prisão preven-
tiva (por tempo indetermina-
do), permanecem na prisão 
522 (440 homens e 82 mulhe-
res). Os demais obtiveram 
liberdade provisória para 

responder ao processo com 
medidas cautelares, como tor-
nozeleira eletrônica e recolhi-
mento domiciliar noturno e 
nos fins de semana.

Ao todo, foram presas em 
flagrante 2.151 pessoas no dia 
9 de janeiro. Todas haviam 
participado dos atos de 8 de 
janeiro ou estavam acampa-
das diante dos quartéis. Se-
gundo dados da Corte, 745 fo-
ram liberadas imediatamente 
após a identificação.

Ao apresentar na quinta, 
(9) um balanço sobre as ações 
relacionadas aos atos golpis-
tas, Moraes destacou que to-
dos os casos estão sendo ana-
lisados de “forma detalhada e 
individualizada”.

Moraes liberta mais 80 
acusados de atos golpistas

vandalismo em Brasília

Lavínia Kaucz 

Agência Estado

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), autorizou 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) a colher depoimento do 
ex-ministro da Justiça e ex-se-
cretário de Segurança Pública 
do Distrito Federal, Anderson 
Torres, em ação que pode tor-
nar o ex-presidente Jair Bolso-
naro (PL) inelegível.

A oitiva foi marcada para 
a próxima quinta-feira (16), 
às 10h, e será realizada por 

videoconferência. Na deci-
são, Moraes diz que está as-
segurado a Torres seu direito 
de ficar em silêncio. O ex-mi-
nistro também deve depor de 
forma privada à CPI sobre os 
atos golpistas na Câmara Le-
gislativa do DF.

O pedido foi feito na quin-
ta (9) pelo corregedor-geral 
do TSE, Benedito Gonçalves. 
A ação investiga Bolsonaro 
por ataques ao sistema elei-
toral realizados em reunião 
com embaixadores no Palá-
cio da Alvorada em julho do 
ano passado. 

STF autoriza depoimento 
de Anderson Torres ao TSE 

por videoconferência

Lavínia Kaucz 

Agência Estado

Ações
A Operação Omawe 

faz parte das ações do 
Governo Federal para 

tentar solucionar a 
crise humanitária que 
se abateu sobre a Terra 

Indígena Yanomami

Os fiscais do Ibama e os policiais rodoviários federais inutilizaram mais de 100 equipamentos dos garimpeiros

Foto: Divulgação/Ibama
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Da existência
à resistência!

Gisa Veiga

Pétala Pontual

Marília Machado

A inserção da mulher no mercado de trabalho é de 
fundamental importância para o desenvolvimento 
econômico e humano de qualquer localidade e não 
apenas uma questão de justiça social. 

No entanto, inserir sem a garantia de equiparação salarial 
ou de ascensão profissional é, somente, registrar a existência 
do feminino no ambiente profissional.

Na Empresa Paraibana de Comunicação temos o orgulho 
de valorizar essa igualdade a partir das diversas 
mulheres em postos de liderança e gestão. 

Mulheres que inspiram outras mulheres! 
Mulheres sendo existência e resistência!

Mulheres como Pétala Pontual, Gerente Operacional de 
Marketing de Mídia Impressa; Gisa Veiga, Gerente Executiva 
de Mídia Impressa; Marília Machado, Gerente de 
Planejamento, Orçamento e Finanças. Mulheres excepcionais 
que promovem a competência feminina ao lugar de 
destaque e contribuem, com força e habilidade, para o 
desenvolvimento da comunicação em nosso Estado.  
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Custo médio permaneceu estável em fevereiro, chegando a R$ 1.590,51

PB tem o 2o metro quadrado 
mais valorizado do Nordeste

construção civil

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

O psicólogo Jurandir Freire Costa tem 
despertado no meio acadêmico e fora 
deste a desejabilidade discursiva 

sobre a violência ou mais precisamente sobre 
a cultura da violência que há muito apavora a 
sociedade brasileira.

O tema não é novo. É muito anterior à 
pandemia do Covid-19. A sociedade brasileira 
sempre foi violenta. Essa conversa de que os 
brasileiros se constituem numa nação ordeira 
e que formam um povo cordial não bate com 
a realidade histórica vivida e também já 
vivenciada entre nós ao longo dos séculos. 
Portanto, as mortes de negros e negras nas 
favelas e periferias das grandes cidades 
brasileiras não é fato isolado, nada é em vão... 
O avanço da extrema-direita no Brasil vem 
acompanhada de muita violência...

Diversos autores das ciências sociais se 
debruçaram sobre a formação da nação 
brasileira. Os mais importantes estudos foram 
escritos por Gilberto Freyre, Caio Prado e 
Sergio Buarque de Holanda. Tais estudos 
se preocupam com a formação do Brasil 
colonial. Obviamente que outros autores 
como economistas, sociólogos, antropólogos 
e etc. e etc., e tal, até bem presentemente têm 
contribuído nesta seara de explicação do 
homem brasileiro. Entretanto, basta para o 
momento a breve análise dos três primeiros 
cientistas sociais. 

Em Gilberto Freyre de “Casa Grande & 
Senzala” o mito da democracia racial não 
subsume o caráter violento da colonização e 
de como os elementos indígena e preto foram 
alvos dos mais atrozes tipos de violência: do 
extermínio (genocídio) à descaracterização 
cultural, da violência moral à física em 
extremados castigos e perversidades vãs 
legitimadas pelas elites em nome do Estado 
português e da Santa Fé Católica. 

Em Caio Prado Junior, em sua obra 
“Formação Econômica do Brasil Colonial” 
o sistema “plantation”, deixou marcas 
profundas que ainda hoje se reverberam 
na conduta do ser brasileiro, portanto 
em seu sentido histórico de feitoria ainda 
predominante. 

Sérgio Buarque de Holanda, em 
“Raízes do Brasil”, deixa o legado de que 
a nossa cordialidade é um velho fantasma 
atormentador dos ibéricos em sua aversão ao 
impessoalismo.

Em síntese, os estudos sobre a formação 
do Brasil colonial revelam três heranças 
malditas: a escravidão negra, o grande 
latifúndio e a privatização das estruturas de 
poder (públicas) pelas elites dirigentes.

A escravidão negra foi uma grande 
violência que perdurou por quase quatro 
séculos de história. O negro foi escravizado 
(em diáspora) de meados de do século 16 até 
finais do século 19. A escravidão negra no 
Brasil findou-se em 1888, mas a população 
afrodescendente continua precisando de cotas 
como se fosse minoria. Mesmo com cotas e 
tudo o mais, lhe pesa o fardo da cor: uma 
brutal violência.

A existência do grande latifúndio foi à 
custa da expropriação do elemento nativo 
arrancado de seu habitat milenar em nome 
de um sentido de desenvolvimento alheio à 
sua vontade e cultura. Até há bem poucas 
décadas os irmãos Vilas Boas lutavam pela 
demarcação de terras para abrigar os índios 
do Alto Xingu. Demarcar terras que lhes eram 
próprias: outra brutal violência em nome da 
ordem e do progresso.

Ainda perdura a privatização do público 
pelas elites brasileiras. A violência no Brasil 
parece algo endêmico. Uma sociedade com 
ideais de eugenia. Cultura da violência 
presente!

Economia, brutalidade 
e violência no Brasil

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +1,30%

R$ 5,208
-1,38%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Fevereiro/2023    +0,84
Janeiro/2023        +0,53
Dezembro/2022  +0,62
Novembro/2022  +0,41
Outubro/2022      +0,59

Euro  Comercial

+1,93%

R$ 5,543

Libra  Esterlina

+2,21%

R$ 6,263

Ibovespa

103.618 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%

A variação nos preços de 
produtos de limpeza e de hi-
giene pessoal nos supermer-
cados de João Pessoa chega a 
216,91%, registra pesquisa rea-
lizada pela Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor. O exemplo é o sa-
bão em pó (sachê) Brilhante 1,6 
quilo, com preços entre R$ 8,99 
e R$ 28,49, apresentando tam-
bém a segunda maior diferen-
ça: R$ 19,50.

O levantamento foi reali-
zado, na quarta-feira (8), em 
15 estabelecimentos e coletou 
preços de 75 itens, trazendo va-
lores de produtos como creme 
dental, sabonete, papel higiêni-
co, amaciante, água sanitária, 
sabão em pó, sabão em barra 
e líquido, detergente, desinfe-
tante, álcool 70%, entre outros.

A maior diferença nos pre-
ços de toda pesquisa ficou 
com o sabão líquido Tixan Ipê 
três litros, R$ 20, com os pre-
ços oscilando entre R$ 29,99 e 
R$ 49,99, variação de 66,69%.

Outras diferenças signifi-
cativas nos preços encontra-
das pela pesquisa são as regis-
tradas no sabão em pó (caixa) 
Omo 1,6 quilo, R$ 15,91, osci-
lando entre R$ 18,99 e R$ 34,90, 
variação de 83,78%; e no papel 
higiênico Neve pacote com 12 
rolos, R$ 14,50, com preços en-

tre R$ 17,49 e R$ 31,99, varia-
ção de 82,90%.

Outras grandes varia-
ções foram constatadas no 
amaciante de roupas Downy 
500ml, 100,11%, com preços 
entre R$ 9,49 e R$ 18,99, dife-
rença de R$ 9,50; e no creme 
dental (dentes brancos) Oral 
B 70g, 95,48%, com preços en-
tre R$ 1,99 e R$ 3,89, diferen-
ça de R$ 1,90.

Supermercados
A pesquisa visitou os se-

guintes supermercados: DoDia 
e Manaíra (Manaíra); Carre-
four (Aeroclube); Menor Preço 
(Bairro dos Estados); Cestão, 
Atacadão, Assaí e Super Box 
Brasil (Geisel); Varejão do Pre-
ço (Varjão); Super Fácil (Água 
Fria); Assis (Mangabeira); La-
torre (Torre); Bemais (Bancá-
rios); Bom Preço (Jaguaribe); e 
São João (Centro).

Variação nos preços chega a 216,91% em JP
Produtos de limPeza

O custo médio da constru-
ção civil na Paraíba registrou 
estabilidade, em fevereiro, na 
comparação com o mês ante-
rior, com leve reajuste de 0,01%. 
O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), divulga-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
aponta que a Paraíba teve a 
menor inflação entre as uni-
dades federativas, mas o esta-
do ocupa a segunda posição 
no Nordeste quanto ao metro 
quadrado mais valorizado (R$ 
1.590,51), atrás apenas do Ma-
ranhão (R$ 1.590,83). A média 
nordestina foi de R$ 1.561,97 e a 
brasileira, de R$ 1.685,74.

A média nacional de in-
flação do custo da constru-
ção no país foi de 0,8%. No 

Nordeste, o índice médio foi 
de 0,06%. Cinco estados apre-
sentaram reduções, que che-
gam a -0,57%, em Pernambu-
co. Quanto à valorização, o 
Amapá lidera com 2,04%.

No acumulado do ano, a 
Paraíba tem uma situação de 
redução de preços, com que-
da de 0,06%. Para o presidente 
do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de João Pes-
soa (Sinduscon-JP), Wagner 
Breckenfeld, o cenário de esta-
bilidade ou de redução de cus-
tos é positivo ao empresariado 
do setor, com relação às proje-
ções de investimentos.

Os estados do Nordeste 
apresentam os menores va-
lores médios no que se refe-
re ao Sinapi. Entre os 10 me-
nores, nove são da região. O 
menor custo é em Sergipe (R$ 
1.485,95), e o maior valor é o de 

Santa Catarina (R$ 1.906,26).
A Paraíba acumula alta de 

9,64%, no custo da construção 
civil, tendo por base o acumu-
lado dos últimos 12 meses.  A 
média nacional foi um pouco 
superior, de 9,92%, enquanto a 
nordestina foi de 8,36%.

Valor pode superar R$ 5 mil
Segundo Wagner Brec-

kenfeld, os valores são refe-
rentes a um padrão muito 
básico de construção. “Essa 
média de R$ 1.590 não con-
sidera custos com projeto e 
utilização de itens como ele-
vador. É de uma unidade ha-
bitacional de padrão básico. 
Nos imóveis localizados na fai-
xa litorânea, à beira-mar, com 
utilização de acabamento de 
qualidade, a média do custo 
da construção facilmente su-
pera o valor de R$ 5 mil”.

Do total paraibano de R$ 
1.590,51, a maior parte corres-
ponde ao custo com material 
(R$ 978,86). Já a variável mão 
de obra corresponde ao valor 
de R$ 611,65. A média brasilei-
ra tem a mesma lógica de pro-
porção, que é de R$ 1.001,94 e 
R$ 683,80, respectivamente.

O presidente do Sindus-
con-JP indica que o custo mé-
dio da Paraíba supera o dos 
demais estados nordestinos 
por conta dos preços dos ma-
teriais de construção. “Não en-
contramos muitos produtos 
na Paraíba, que são compra-
dos em outros estados, como 
Pernambuco, São Paulo e Rio 
Grande do Sul. São itens como 
tintas, materiais de imper-
meabilização, madeira, MDF, 
portas e aço, entre outros. 
Além dos preços dos mate-
riais, há o custo do frete”.

Em outra pesquisa reali-
zada pelo Procon-JP foi cons-
tada que a diferença no preço 
do botijão de 13 quilos do gás 
de cozinha na capital está em 
R$ 30,01 para pagamento à vis-
ta, com o produto oscilando 
entre R$ 89,99 (Ilha do Bispo) 

e R$ 120 (Manaíra), variação 
de 33,3% e média de R$ 109,62. 

O segundo menor preço 
do levantamento do Procon-
JP para pagamento à vista 
está sendo praticado a R$ 100 
(Treze de Maio). A pesquisa, 
que também traz preços para 

quem pretende adquirir o va-
silhame (botijão do gás) cheio, 
foi realizada no último dia 9 de 
março em 37 revendedores de 
20 bairros de João Pessoa.

Para pagamento no cartão 
de crédito, os preços estão os-
cilando entre R$ 99,99 (Ilha do 

Bispo) e R$ 130,00 (Alto do Ma-
teus), com média de R$ 113,86, 
variação de 30% e diferença de 
R$ 30,01. Para quem pretende 
comprar o vasilhame do gás, 
cheio, os preços estão oscilan-
do entre R$ 250 (Manaíra) e R$ 
300 (vários locais).

Gás de cozinha custa até R$ 30 mais caro

Confira a pesquisa 
completa por meio 

do QR Code Pesquisa foi realizada em 15 locais e coletou preços de 75 itens
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Valor foi confirmado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que alegou realizar um acordo técnico

Estados terão R$ 26,9 bi por perdas
compensação do icms

Giordanna Neves,  
Antonio Temóteo,  
Célia Froufe e Bruno Luiz 

Agência Estado
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O ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, confir-
mou ontem que a compen-
sação da União aos estados 
pelas perdas geradas na ar-
recadação do ICMS será de 
R$ 26,9 bilhões. De acordo 
com ele, o acordo nunca é sa-
tisfatório para ninguém, mas 
técnico.

“Quando é acordo nunca 
é satisfatório para ninguém, 
é uma coisa que você faz com 
parâmetros e é técnico. Tec-
nicamente o trabalho foi in-
tenso e chegaram ao valor de 
R$ 26,9 bilhões de compen-
sação”, disse Haddad em en-
trevista coletiva à imprensa.

A reparação, de acordo 
com o ministro, visa o per-
fil dos 26 estados e do Distri-
to Federal.

De acordo com Haddad, 
boa parte das compensações 
está resolvida porque alguns 
estados conseguiram uma li-
minar favorável para não pa-
gar parcelas referentes às dí-
vidas com a União. Alguns 

outros entes terão saldo a re-
ceber do Governo Federal.

Já outros estados, como 
São Paulo e Piauí, terão trata-
mento específico, porque con-
seguiram liminar e deixaram 
de pagar mais do que teriam a 
receber de compensação.

Haddad destacou que as-
sumiu a pasta econômica já 
ciente do contencioso que en-
frentaria com Estados sobre 
a questão do ICMS. “Núme-
ros discrepavam muito”, ava-
liou, sobre os cálculos de com-
pensação. Ele afirmou que a 
conta levada pelos governa-
dores era embasada, mas en-
volvia um número muito di-
fícil de lidar.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-
do), a primeira sugestão dos 
entes federativos envolvia 
R$ 45 bilhões.

Projeções
O ministro da Fazen-

da afirmou que o acordo 
de R$ 26,9 bilhões fecha-
do entre estados e União 
para compensação de per-
das pelas leis que limitaram 
cobrança do ICMS sobre pro-

dutos essenciais não afeta as 
projeções econômicas feitas 
pela pasta para este ano. “Esse 
acordo não afeta nossas proje-
ções, nem para esse ano, nem 
para o futuro quanto ao que 
foi anunciado em janeiro (em 
projeções para a economia 
anunciadas pela pasta”, disse 
Haddad ao anunciar o acor-
do e frisar que o assunto está 

“acomodado para que não te-
nhamos nenhum tipo de sur-
presa vinda daí.”

Segundo o ministro, par-
te do valor já foi compensada 
porque estados conseguiram 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) liminares que obri-
gavam a União a fazer a com-
pensação com as perdas pela 
redução na alíquota do im-

posto para combustíveis, te-
lecomunicações e energia. “O 
restante será diluído no tem-
po”, frisou.

O ministro falou também 
em “esforço monumental” 
para se chegar ao entendi-
mento com as unidades da 
federação e lembrou que ha-
via prometido não terminar o 
mês com o assunto pendente.

Haddad avaliou que o 
acordo é menos uma preocu-
pação para o governo diante 
de um cenário fiscal que cha-
mou de “desafiador”. “Temos 
muitos desafios pela frente. 
Economia em retração, cená-
rio internacional bem desa-
fiador com inflação e risco de 
crédito. Situação internacio-
nal é delicada”, avaliou.

Haddad disse que acordo é menos uma preocupação para o governo em um cenário fiscal desafiador 

O Imagineland vai pro-
mover, em João Pessoa, um 
evento B2B (sigla utilizada 
para o relacionamento de 
empresa para empresa) para 
aproximar indústria e varejo 
que atuam no Nordeste com 
alguns dos principais players 
de entretenimento do mundo. 
Na pauta está o licenciamen-
to de marcas e personagens, 
um mercado que movimen-
ta mais de R$ 22 bilhões em 
meio a 500 empresas licen-
ciadas e 600 licenças disponí-
veis (80% delas, estrangeiras), 
através de 50 licenciadores e 
agentes, isso tudo somente 
no Brasil.

O Licensing Day vai ocor-
rer a partir das 15h no dia 20 
de abril, às vésperas do Ima-
gineland (21, 22 e 23 daquele 
mês), no Centro de Conven-
ções da capital paraibana. Os 

ingressos começaram a ser 
vendidos no  último dia 7. A 
Warner Bros. Discovery, que 
representa mais de 60 mar-
cas, entre elas Warner Bros. 
(cinema), HBO (filmes e sé-
ries), HBO Max (streaming), 
DC (super-heróis), CNN (jor-
nalismo), e a Mauricio de Sou-
sa Produções, detentora dos 
personagens que cercam o 
universo da Turma da Mô-
nica, confirmaram presença 
no evento.

Licenciamento é o direito 
de utilização de proprieda-
des intelectuais pertencentes 
a uma determinada pessoa 
ou empresa para aplicação 
em produtos, eventos, promo-
ções ou campanhas publicitá-
rias por terceiros. É, também, 
uma excelente ferramenta de 
marketing.

“A ideia é explicar para o 

mercado como ter um produto 
utilizando uma marca ou per-
sonagem. Então eu vou con-
tar como aumentar as vendas 
através dessa encantadora fer-
ramenta de marketing”, comen-
ta Marici Ferreira, CEO do EP 
Grupo, coprodutora do even-
to, e presidente da Associação 
Brasileira de Licenciamento de 
Marcas e Personagens, a Abral 
Licensing International, que 
fará a palestra “Que história 
é essa? ABC do licenciamen-
to de marcas e personagens” 
na abertura do Licensing Day.

A programação ainda in-
clui apresentações da Mauricio 
de Sousa Produções, com Ro-
drigo Paiva, diretor de licen-
ciamento da MSP; e da War-
ner/Discovery, com Igor Reis, 
diretor do marketing, Retail 
& Themed Entertainment na 
Warner Bros. Discovery.

Vinicius Rossetti, funda-
dor e proprietário da Piticas, 
dará um depoimento de como 
a empresa expandiu após tra-
balhar com produtos oficiais. 
“Se você tem um sonho de po-
der trabalhar com as grandes 
marcas, com seus persona-
gens favoritos, como a gente 
fez com a Piticas, vem para o 
evento”, convida Vinicius. “Os 
interessados terão a chance de 
falar com os maiores executi-
vos da indústria, tirar dúvidas 
sobre licenciamento, entender 
como funciona e, quem sabe, 
sair de lá já encaminhado para 
poder produzir produtos li-
cenciados”, acrescenta.

Para Leandro Vieira, fun-
dador e CEO do Portal Admi-
nistradores, media partner do 

evento, licenciamento é uma 
estratégia para que a empre-
sa cresça muito mais rápido. 
“Imagine poder contar com 
a popularidade de persona-
gens consagrados para ven-
der o seu produto?! Quem for 
à primeira edição do Licen-
sing Day vai saber tudo sobre 
esse assunto, afinal lá estarão 
grandes marcas, grandes pa-
lestrantes que irão ajudar o 
lojista, o comerciante a come-
çar a colocar em prática esse 
modelo de negócios e alavan-
car as vendas”, reforça.

A programação também 
terá uma palestra com Julia-
na Araújo Amorim Ikuno, ad-
vogada especializada em pro-
priedade intelectual sobre os 
aspectos legais do licencia-

mento. Mais informações po-
dem ser obtidas através do link 
https://imagineland.com.br/
licensing-day.

Palestrantes contam experiências

“Os interessados 
terão a chance 
de falar com 
os maiores 
executivos da 
indústria

Vinicius Rossetti

n 

Ministro da 
Fazenda 
afirmou que 
o acordo 
não afeta as 
projeções 
econômicas 
feitas pela 
pasta para 
este ano

Em nova reunião da Mesa 
Nacional Negociação Perma-
nente, o governo ofereceu para 
os servidores federais um rea-
juste salarial este ano de 8,4% a 
partir de abril. Inicialmente, a 
União havia proposto um au-
mento de 7,8% a partir de mar-
ço, considerando a reserva do 
Orçamento de R$ 11,2 bilhões 
para este fim. O governo tam-
bém manteve o aumento de 
R$ 200 no vale alimentação, 
o que significa a recomposi-
ção da inflação de fevereiro 
de 2016 a fevereiro deste ano.

Pelo menos desde 2019 sem 
nenhuma recomposição sala-
rial, os servidores considera-
ram a proposta “frustrante”.

“O governo praticamen-
te manteve os 7,8% de março, 
atualizando para abril, com o 
que deixou de ser pago nes-
te mês”, disse o presidente do 
Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate), Rudinei Marques.

Os servidores haviam pe-
dido um aumento de 13,5% a 
partir de abril. Segundo Mar-
ques, o Fonacate vai reunir os 
afiliados para definir uma po-
sição conjunta após a reunião.

Segundo o presidente do 
Sindicato Nacional dos Fun-
cionários do Banco Central 
(Sinal), Fábio Faiad, o gover-
no, na verdade, rebaixou a 
proposta, uma vez que ten-
de a gastar menos com 8,4% 
a partir de abril do que com 
7,8% a partir de março.

Além disso, segundo Faiad, 
o governo informou que vai 
mandar a proposta por pro-
jeto de lei, em vez de medida 
provisória. Faiad afirmou que 
a tendência é de os servidores 
apresentarem nova contrapro-
posta, ainda a ser definida.

Governo atualiza proposta de reajuste 
a servidores para 8,4% a partir de abril

negociação salarial

Daniela Amorim 

Agência Estado

Thaís Barcellos 

Agência Estado

Os gastos das famílias 
com educação passaram de 
uma elevação de 0,36% em 
janeiro para 6,28% em feve-
reiro, o equivalente a uma 
contribuição de 0,35 ponto 
porcentual para a taxa de 
0,84% do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) no último mês. A 
informação foi divulgada 
ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

O avanço reflete os rea-
justes habitualmente prati-
cados no início do ano letivo.

Os cursos regulares su-
biram 7,58%, puxados por 
aumentos no Ensino Mé-

dio (10,28%), Ensino Funda-
mental (10,06%), pré-escola 
(9,58%) e creche (7,20%).

O subitem Ensino Fun-
damental teve o maior im-
pacto individual no IPCA do 
mês, uma contribuição de 
0,15 ponto porcentual. Hou-
ve altas relevantes também 
no Ensino Superior (5,22%), 
cursos técnicos (4,11%) e pós-
graduação (3,44%).

Ontem, o IBGE informou 
que a inflação geral medida 
pelo IPCA fechou fevereiro 
com alta de 0,84%, ante um 
avanço de 0,53% registra-
do em janeiro. A alta de fe-
vereiro de 2023 foi a menor 
taxa para o mês desde 2020, 
quando subiu 0,25%. No mês 
de fevereiro de 2022, o IPCA 
tinha sido de 1,01%.

Despesa com educação 
sobe 6,28% em fevereiro

ipca

O Ibovespa caiu 
1, 38%  ont e m ,  ao s 
103.618,20 pontos, refle-
tindo a cautela do inves-
tidor com o cenário ex-
terno e doméstico. Sem 
apetite do estrangeiro 
por risco, o Ibovespa 
apagou o ganho sema-
nal e encerrou o perío-
do em queda de 0,24%, 
após ter perdido 1,83% 
na semana anterior. No 
ano, a referência da B3 
cede 5,57%. O IPCA de 
fevereiro acima do espe-
rado diminuiu as apos-
tas de antecipação dos 
cortes da Selic.

Ibovespa cai 
1,38% e apaga 
ganho obtido 
na semana 

bolsa

n 

Governo 
ainda manteve 
o aumento de 
R$ 200 no vale 
alimentação, 
como 
recomposição 
da inflação 
desde 2016

Agência Estado

Evento reúne marcas para discutir licenciamento de produtos
em abril



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de março de 2023     19EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Cultura é fonte de emprego e renda no Sítio Cinco Irmãos, localizado no município de São José dos Ramos

Produtor lucra plantando batata-doce
assistÊncia técnica da emater

O consumo de batata-do-
ce tem estimulado produto-
res rurais a cada vez mais 
trabalhar no cultivo desta 
cultura, em todas as regiões 
do estado. Essa atividade tem 
garantido uma renda para 
os agricultores familiares 
e empregos no campo. Um 
exemplo está no Sítio Cin-
co Irmãos, no município de 
São José dos Ramos, no Vale 
do Rio Paraíba, onde Djalma 
Targino Barbosa Filho tem 
uma plantação de cinco hec-
tares de batata-doce e empre-
ga 10 pessoas em período de 
colheita.

Com a assistência técni-
ca da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), vinculada à Se-
cretaria do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), o produtor rural co-
meçou a cultivar batata-do-
ce em uma pequena área, 
seguindo as orientações da 
Empaer, mas vendo a procu-
ra no mercado local, aumen-
tou o plantio, estando atual-
mente com cinco hectares 
sendo cultivada.

Ele comercializa a pro-
dução em pontos na cidade, 
vende nas feiras livres da re-
gião e outra parte repassa a 
atravessadores. No sítio, o 
preço médio varia de R$ 2 a 
R$ 2,50, o quilo. Nas feiras, 
supermercados e outros lo-
cais de venda, o quilo da ba-
tata-doce chega a ser comer-
cializado por mais de R$ 6. 
Afora a produção de bata-
ta-doce, o agricultor Djal-
ma Targino também traba-
lha com o cultivo de milho, 
o que garante uma renda ex-
tra mensal.

O trabalho de acompa-
nhamento da produção no 
Sítio Cinco Irmãos é executa-
do pelo extensionista Rober-
to Thiago, da Empaer em São 
José dos Ramos, com acom-
panhamento do gerente re-
gional em Itabaiana, Paulo 
Emílio de Souza. No momen-
to, o produtor Djalma Targi-
no está sendo assessorado na 
elaboração de proposta de 
crédito Pronaf Mais Alimen-
tos, visando adquirir veículo 
junto ao Banco do Nordes-
te, e também pleiteia cus-
teio agrícola junto ao Banco 
do Brasil para novos investi-
mentos nas suas terras.

Plantio de batata-doce no sítio do produtor Djalma Barbosa Filho ocupa uma área de cinco hectares e garante trabalho para 10 pessoas em período de colheita
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Depois de cinco anos sem 
correção e com defasagem es-
timada em 35% diante da in-
flação acumulada no perío-
do, os valores dos repasses 
do Governo Federal a esta-
dos e municípios para o Pro-
grama de Alimentação Esco-
lar -- PNAE, para a compra da 
merenda escolar, serão rea-
justados em até 39% a partir 
deste mês.

A estimativa do governo 
é investir R$ 5,5 bilhões neste 
ano, o que vai beneficiar um 
contingente de 40 milhões de 
alunos de escolas públicas e, 
consequentemente, famílias 
que têm na escola um apoio 
importante para a alimenta-
ção saudável dos filhos.

Em encontro com prefei-
tos ontem, o presidente da Re-
pública Luiz Inácio Lula da 
Silva anuncia os novos valo-
res e reafirma o compromis-
so com o combate à fome, a 
qualidade da comida servida 
nas escolas públicas, a agenda 
dos municípios e o cuidado 
com os brasileiros que mais 
precisam.

O valor destinado por alu-
no do ensino fundamental e 
médio terá acréscimo de 39%, 
acima do IPCA do período. 
Nessa faixa, está concentrada 
a maior parte dos alunos da 
rede pública. São 24 milhões 
de estudantes, o correspon-
dente a 60,5% do total.

Para os cerca de 3,6 mi-

Governo Federal reajusta merenda escolar em 39% 
a partir deste mÊs

lhões de alunos de pré-es-
cola e da educação básica 
para indígenas e quilombo-
las, o reajuste será de 35%. 
No caso de 11,7 milhões de 
crianças em creches, alunos 
de escolas em tempo inte-
gral, da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e do atendi-
mento especializado, que já 
têm hoje um repasse maior, 
a correção será de 28%.

Nos últimos anos, os va-
lores defasados criaram di-
ficuldades para que escolas 
servissem a merenda escolar 
com a qualidade necessária. 
Isso fez com que muitas tro-

cassem a refeição por lanches 
e bolachas.

Na atual gestão, a meren-
da escolar é vista como fer-
ramenta essencial na estra-
tégia de combate à fome e à 
desnutrição infantil e de es-
tímulo à alimentação saudá-
vel. A intenção é reforçar o 
papel do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE), inclusive com a reto-
mada da parceria com o Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), prevista para 
as próximas semanas.

Por meio do PAA, o Gover-
no Federal apoia a compra di-

reta de alimentos saudáveis 
produzidos pela agricultu-
ra familiar e redireciona para 
escolas, creches, restaurantes 
comunitários e para projetos 
sociais que trabalham a ques-
tão da insegurança alimentar.

 
Combate à fome

O reajuste da merenda es-
colar se articula com outras 
ações recentes do Governo 
Federal em torno da questão 
da segurança alimentar e nu-
tricional. Entre elas estão o 
relançamento do Bolsa Fa-
mília, que passou a incluir 
um adicional de R$ 150 por 

criança de até seis anos den-
tro da estrutura familiar, além 
de R$ 50 reais por criança e 
adolescente entre sete e 18 e 
gestantes; a retomada do Mi-
nha Casa, Minha Vida, com 
o compromisso de contratar 
dois milhões de unidades ha-
bitacionais até 2026 e gerar 
emprego e renda nas cons-
truções, além da política de 
valorização do salário míni-
mo e da reativação de enti-
dades da sociedade civil es-
senciais para a superação da 
fome, como o Conselho Na-
cional de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Consea).

Intenção é reforçar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, retomando a parceria com o Programa de Aquisição de Alimentos
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O Senado analisará projeto 
de lei que institui pensão espe-
cial aos filhos e outros depen-
dentes menores de 18 anos de 
mulheres vítimas de feminicí-
dio. O texto foi aprovado nes-
sa quinta-feira (9) pelo Plená-
rio da Câmara dos Deputados.

A iniciativa foi aprova-
da na forma do substitutivo 
apresentado pelo relator, de-
putado Capitão Alberto Neto 
(PL-AM), ao PL 976/2022, de 
autoria da deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) e mais sete 
parlamentares do PT.

A pensão especial, no to-
tal de um salário mínimo (R$ 
1.320 em maio de 2023), será 
destinada ao conjunto dos fi-
lhos biológicos ou adotivos 

e dependentes cuja renda fa-
miliar mensal per capita seja 
igual ou inferior a 25% do sa-
lário mínimo (R$ 330).  O be-
nefício será encerrado caso o 
processo judicial não compro-
ve o feminicídio.

Conforme o texto aprova-
do, a pensão especial, ressal-
vado o direito de opção, não 
será acumulável com nenhum 
outro benefício previdenciário 
e deverá ser paga até que filhos 
ou dependentes completem os 
18 anos de idade. Na eventual 
morte de um dos beneficiá-
rios, a cota deverá ser reverti-
da aos demais.

Impacto no Orçamento
O impacto orçamentário 

e financeiro foi estimado em 
R$ 10,52 milhões neste ano, 
R$ 11,15 milhões em 2024 e R$ 
11,82 milhões em 2025. 

Segundo o relator, como 
esses montantes terão pouco 
efeito nas indenizações e pen-
sões especiais de responsabi-
lidade da União, não houve 
necessidade de sugerir com-
pensações.

As autoras afirmam que 
o Estado deve suprir a au-
sência da mãe nos casos de 
feminicídio. “Não podem as 
crianças e os adolescentes, 
por razões violentas, serem 
privadas de condições dig-
nas de existência”, afirmam 
no texto que acompanha a 
proposta.

Pensão especial a filhos das vítimas de 
feminicídio será avaliada no Senado

nova etapa

Foi encaminhado à sanção 
presidencial projeto de lei mo-
dificado no Senado que garan-
te à mulher o direito de troca 
de implante mamário coloca-
do em virtude de tratamen-
to de câncer sempre que hou-
ver complicações ou efeitos 
adversos.

Já aprovado na Câma-
ra, o texto é um substituti-
vo do Senado ao PL 2.113/19, 
da deputada Laura Carnei-
ro (PSD-RJ), e prevê ainda 
acompanhamento psicológi-
co e multidisciplinar espe-
cializado das mulheres que 
sofrerem mutilação total ou 
parcial de mama em razão 
do tratamento de câncer. O 
acompanhamento deverá 

ocorrer desde o diagnóstico.
As normas valerão tanto 

para o setor privado quanto 
para o Sistema Único de Saú-
de (SUS). No âmbito do SUS, 
o projeto determina também 
que o procedimento seja reali-
zado no prazo de 30 dias após 
a indicação do médico assis-
tente.

Além do prazo de vali-
dade da prótese de silicone, 
é importante que o paciente 
também atente aos seguintes 
sinais: enrijecimento da área 
onde foi inserida a prótese 
(mamas, glúteos, quadril etc.); 
enrijecimento da cicatriz; dor 
ou incômodo constante na re-
gião; alteração no formato dos 
seios e glúteos; flacidez; próte-

se palpável ou visível, com do-
bras em sua superfície; rompi-
mento da prótese.

Como é o procedimento?
A troca é feita por meio da 

mesma cicatriz. Porém se o 
paciente deseja fazer a corre-
ção de flacidez, um novo cor-
te será necessário.

Todos os procedimentos 
devem ser feitos em ambien-
te hospitalar, e os pacientes 
recebem anestesia local, geral 
ou sedação.

Embora se assemelhe à re-
cuperação da primeira cirur-
gia, o pós-operatório da troca 
da prótese de silicone é mais 
tranquilo e não há a necessi-
dade de internação.

Lei que garante a troca de implante 
mamário vai a sanção presidencial

tratamento de câncer
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Manter o cérebro ativo com atividades cognitivas possibilita adiar o aparecimento de doenças como as demências

Jogos estimulam a memória do idoso
ferramentas nO CeLULar

Michelle Farias 

michellesfarias@gmail.com

Lembrar a letra de uma 
música ou o nome de alguém 
não é tarefa das mais sim-
ples com o avanço da idade. 
Aquela conta que foi esque-
cida de pagar ou a confusão 
em recordar datas também 
indicam que algo já não fun-
ciona como antes. Além de 
instrumento para assistir a 
vídeos ou enviar mensagens 
no grupo da família, o celu-
lar pode ser um importante 
aliado para manter a memó-
ria dos idosos ativa.

De acordo com a médi-
ca geriatra Renata Brito Mar-
condes, sudoku, paciência, 
quebra-cabeça, candy crush, 
jogo dos sete erros, caça-pa-
lavras e tetris são exemplos 
de jogos que os idosos podem 
recorrer para exercitar a me-
mória de forma simples e sem 
sair de casa.

Ela explica que o envelhe-
cimento normal ou fisiológi-
co é marcado pelo declínio de 
várias habilidades, como as 
capacidades cognitivas. Cog-
nição é a capacidade do cére-
bro processar as informações 
que recebe do ambiente e dar 
uma resposta. Ela envolve o 
pensamento, o raciocínio, o 
processamento e o armaze-
namento dessas informações. 

“É natural que algumas 
habilidades cognitivas so-
fram mudanças com o enve-
lhecimento, principalmente a 
velocidade de processamen-
to. Então, a memória não fica 
ruim, mas ela tende a ficar 
mais lenta. Algumas doen-
ças podem trazer prejuízos 
mais sérios a essas habilida-
des”, destacou.

A terapeuta ocupacional 
Tuany Lima reforça que a 
diminuição na velocidade e 
na qualidade de formar no-
vas memórias pode gerar 
um prejuízo no desempe-
nho funcional do idoso. Ela 
cita como exemplos esque-
cer de pagar contas ou to-
mar medicações. “Por isso 
não devemos negligenciar 
as atividades que mantêm a 

mente ativa”, frisou. Os jogos 
e aplicativos para os idosos 
são ferramentas poderosas 
para estimular a capacidade 
cognitiva. Eles podem exer-
citar a memória trabalhan-
do regiões responsáveis por 
reter lembranças, melhorar 
a agilidade, o raciocínio e o 
aprendizado, além de resga-
tar e enriquecer o vocabu-
lário. Também melhoram a 
atenção, a concentração, a ca-
pacidade de cálculo e a toma-
da de decisões.

Mantendo o cérebro ati-
vo através de atividades cog-
nitivas, é possível adiar ou 
retardar o aparecimento de 
sintomas de doenças como 
demências. A geriatra explica 
que o cérebro funciona como 
um músculo: quanto mais 
você o exercita, melhor ele fica. 

“Essa é a intervenção com 
as evidências mais consisten-
tes na melhora das funções 
cognitivas, da interação so-
cial e da qualidade de vida. 
Sendo um grande aliado na 
prevenção das demências, de-
pressão, melhorando inclusi-
ve grau de independência e 
autonomia dos idosos”, dis-
se a médica. 

A terapeuta ocupacional 
acrescente que a mente preci-
sa de estímulos para ser for-
talecida. Com base nisso, to-
dos os exercícios que sejam 
desafiadores para o cérebro 

podem ser benéficos. Leitu-
ra, jogos de raciocínio, ativi-
dades manuais como pintura 
e bordado, aprender a tocar 
um instrumento ou apren-
der uma nova língua e a ati-
vidade física são aliados da 
memória.

“Sem esquecer da sociali-
zação, pois estudos apontam 
que o engajamento social de-
monstra grandes benefícios 
à saúde mental e funcional, 
bem como melhora do hu-
mor e qualidade de vida dos 
idosos”, afirmou Tuany Lima. 

Jogos no celular podem 
ser utilizados diariamente, 
mas tempo de tela requer 
atenção

Os jogos no celular e ta-
blets podem ser utilizados 
diariamente por pessoas 
idosas, no entanto, é neces-
sário ter moderação em re-
lação ao tempo de exposição 
a telas. A médica geriatra 
Renata Brito Marcondes re-
comenda evitar o uso pelo 
menos uma hora antes de 
dormir, além disso, os ido-
sos não devem substituir 

outras atividades benéficas 
para a saúde, como a prática 
de exercícios físicos.

“É importante ficar atento 
à postura da cabeça e região 
da coluna cervical no momen-
to do uso, e usar dispositivos 
como óculos e aparelhos audi-
tivos quando estiver jogando”, 
lembrou a médica.

A terapeuta ocupacional 
Tuany Lima acrescenta que 
é importante avaliar se o 
idoso tem interesse nesse 
tipo de tecnologia, já que 
alguns preferem não usar 

devido à falta de familiari-
dade. Para os idosos que já 
estão conectados é necessá-
rio avaliar alguns fatores de 
acessibilidade, como brilho 
da tela, tamanho da fonte e 
altura do volume do som. 

“Precisamos também es-
colher jogos e aplicativos que 
estejam de acordo com o nível 
cognitivo do idoso, pois se for 
algo que imponha dificuldade 
além de sua capacidade adap-
tativa pode gerar frustração e 
o abandono daquela ativida-
de”, alertou.

“É natural 
que algumas 
habilidades 
cognitivas 
sofram 
mudanças 
com o 
envelhecimento

Renata Brito Marcondes

Aos 75 anos, a professo-
ra Yara Maria de Lima afir-
ma não ter problemas com 
esquecimentos ou falha na 
memória. Ela atribui o de-
sempenho da sua mente aos 
exercícios que iniciou há al-
guns anos para manter a 
memória ativa. Sudoku e 
caça palavras estão entre os 
jogos que ela mantém no ce-

lular e recorre sempre que 
precisa se distrair um pou-
co.

Mas o xodó da profes-
sora é o aplicativo que ela 
carinhosamente chama de 
‘Meu Tom’. Nele, um gatinho 
precisa de cuidados para 
atividades diárias como to-
mar banho, comer e ir ao ba-
nheiro. “Na nossa idade são 

muitas as limitações, des-
sa forma eu tento sempre 
fazer algo. Exercitando mi-
nha mente eu também con-
sigo me distrair, me diver-
tir”, afirmou.

A professorsa diz orgulho-
sa que não usa qualquer medi-
cação controlada. Ela lembra o 
período que enfrentou o cân-
cer, há 15 anos. “A quimio pro-

vocava em mim muita insô-
nia, mas ao invés de recorrer 
aos remédios eu fazia palavras 
cruzadas, sudoku”, contou.

Em João Pessoa, o Centro 
de Referência Municipal do 
Idoso oferece oficinas de me-
morização, com turmas pela 
manhã e à tarde. São 60 ido-
sos em cada turma e entre 
eles estão a educadora física 

Paula Ferreira, de 73 anos, e 
assistente social Maria das 
Vitórias, de 71 anos. As duas 
afirmam que os resultados 
alcançados com os exercí-
cios praticados em sala de 
aula são indiscutíveis. 

A psicóloga Virginia Sil-
vestre explica que duran-
te a oficina os idosos fazem 
exercícios utilizando pala-

vras cruzadas, sudoku, jogo 
dos 7 erros, quebra cabeça e 
numerox. “A gente também 
faz um momento de intera-
ção, onde todos se apresen-
tam e podem compartilhar 
histórias. Isso tem ajudado 
muito, já que alguns idosos 
que estão conosco apresen-
tam depressão e ansiedade”, 
explicou.  

Centro de Referência Municipal oferece oficinas de memorização

Geriatra Renata Brito ressalta benefícios Vitória e Paula fazem oficina de memorização Yara de Lima mantém a memória ativa

n 

Leitura, jogos 
de raciocínio, 
atividades 
manuais 
como pintura 
e bordado, 
aprender a tocar 
um instrumento 
ou aprender uma 
nova língua e a 
atividade física 
são aliados 
da memória

Jogos no celular e tablets podem ser utilizados diariamente, mas tempo de tela requer atenção e deve ser com moderação

Foto: Marcos Russo

Foto: Marcos RussoFoto: Marcos RussoFoto: Arquivo pessoal
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Oito equipes vão brigar pelo título na Vila Olímpica, dentro das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher

Torneio feminino acontece amanhã
margarida alves

Acontece amanhã na Vila Olím-
pica Parahyba o Torneio de 
Futebol Feminino Margarida 
Maria Alves. A competição 
em comemoração ao Dia In-

ternacional da Mulher reúne oito equipes de 
vários municípios paraibanos. O torneio de 
futebol feminino, que começa às 8h,  contará 
com desfile das atletas e homenagens às mu-
lheres que contribuem com o esporte no es-
tado. Os três primeiros colocados ganharão 
medalhas e troféus e o time campeão leva 
ainda premiação em dinheiro.

“De fato podemos dizer que é o primeiro 
evento esportivo organizado pelo Governo 
do Estado em 2023 e justamente no mês alu-
sivo ao Dia Internacional da Mulher. Espe-
ramos que as participantes possam, acima 
de tudo, aproveitar esse evento destinado às 
mulheres”, comentou o professor Mineiro, 
coordenador técnico do torneio.

Gleide Costa, técnica da equipe femini-
na do Botafogo-PB; Ruthyanna Camila, pri-
meira árbitra a apitar uma final do Campeo-
nato Paraibano; Lú Meireles, jogadora de 
destaque nacional; Michele Ramalho, pre-
sidente da Federação Paraibana de Futebol 
(FPF); Lídia Moura, secretária  da Mulher 
e da Diversidade Humana do Estado; Ana 
Lins, primeira-dama da Paraíba e Pollyana 
Dutra, secretária de Desenvolvimento Hu-
mano serão homenageadas. 

Para Ruthyanna Camila, primeira mu-
lher a atuar como árbitra central em uma 
partida da 1a Divisão do Campeonato Pa-
raibano, em 2021, aos 24 anos, a homena-
gem é recebida como reconhecimento de 
muito trabalho e dedicação. “Fico lisonjea-
da com o convite”. 

“Muito feliz com essa honraria, que con-
decora toda uma equipe, tanta as pessoas 
que fazem a Secretaria das Mulheres e da 
Diversidade Humana, quanto o Governo da 
Paraíba como um todo, haja vista que tra-
balhamos de modo transversal com todos 
os órgãos de governo. Importante também 
porque ocorre em um torneio feminino de 
futebol, que ainda precisa de apoio e desta-
que no mundo do esporte. Assim, a Secre-
taria das Mulheres em parceria com a Se-
cretaria de Esportes destaca as mulheres 
do esporte, tão necessárias para vencermos 
preconceitos e violências”, pontuou a secre-
tária da Mulher e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura. 

Participam do torneio as equipes ADM, 
Botafogo, Mixto, Alvorada e Unidos do Co-
linas, todas de João Pessoa, além da seleção 
de Salgado de São Félix; Internacional, de 
Mamanguape, e Ponte Preta, do município 

de Marcação. “As meninas aqui do Litoral 
norte estão empolgadas para iniciar esse 
torneio, pois não deixa de ser uma vitrine 
para quem sabe, participar de outras com-
petições ao longo de 2023”, destacou Antô-
nio Camurupim, técnico da Ponte Preta. 
Manuka, técnico da Associação Desporti-
va Mangabeira, aproveitou para elogiar o 
evento que avalia como sendo uma possi-
bilidade de partilha entre os participantes. 

“É uma excelente oportunidade para ha-
ver essa integração através do esporte com 
esse torneio. Parabéns ao secretário Zezi-
nho pela iniciativa”.

na dinâmica da competição, as equipes 
se enfrentam em estilo mata-mata com par-
tidas de meia hora de duração. O Torneio de 
Futebol Feminino Margarida Maria Alves 
é realizado pela Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parce-
ria com a Secretaria de Estado da Mulher e 
Diversidade Humana (Semdh). 

Sobre Margarida Maria Alves
“Porque entendo que é melhor morrer 

na luta do que morrer de fome”. A frase em-
blemática foi proferida no discurso da líder 
sindical Margarida Maria Alves, em 1o de 
maio de 1983, em Sapé. A agricultora foi as-
sassinada, em 12 de agosto do mesmo ano, 
com um tiro de espingarda no rosto. O cri-
me aconteceu na porta de casa e na frente 
da família que morava no município de Ala-
goa Grande, Brejo paraibano.

Margarida era defensora dos direitos 
das trabalhadoras e trabalhadores agrários 
e durante os 12 anos em que esteve à frente 
da presidência do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Alagoa Grande lutou contra 
a violência no campo, pelo fim da explora-
ção dos camponeses e pela reforma agrária. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

“É uma excelente 
oportunidade 
para haver essa 
integração através 
do esporte com 
esse torneio. 
Parabéns ao 
secretário Zezinho 
pela iniciativa

Antônio Camurupim

O paraibano Luan de Lacerda Gon-
çalves comemora 10 anos na Seleção 
Brasileira de Futebol de Cegos. O go-
leiro entrou para a equipe em 2013 e 
desde então tem ajudado a Seleção a 
conquistar títulos importantes como 
o bicampeonato paralímpico (Tóquio 
2021 e Rio 2016), o bicampeonato mun-
dial (Madri 2018 e Tóquio 2014), o pa-
rapan-americano (Lima 2019 e Toron-
to 2015) e a Copa América (São Paulo 
2019 e Santa Fé 2013).

“Atleta exemplar. Antes de con-
vocar perguntei a alguns técnicos 
que trabalhavam com ele como era o 
comportamento, porque jogar com o 
futebol de cego não é só saber pegar 
bola, tem que ser um bom ser huma-
no e não querer aparecer mais que os 
cegos. Sempre gostei de goleiro sem 
vaidade e ele tem esse perfil”, afirmou 
Fábio Vasconcelos, que à época saía 
do gol para assumir o comando téc-
nico da Seleção. 

O goleiro, hoje com 30 anos, é um 
dos convocados para a próxima fase de 
treinamentos da seleção, que acontece 

de 6 de março a 2 de abril em São Pau-
lo. "Enquanto Deus permitir e eu tiver 
condição de treinar em alto nível, es-
tiver bem e presente nas convocações, 
pelo menos mais uns dez anos eu es-
tou no jogo”, disse o atleta nascido em 
João Pessoa. O treinamento contará 
também com a presença de Matheus 
da Costa, goleiro da equipe da Asso-
ciação Paraibana de Cegos (Apace- PB). 

Sobre o esporte
Exclusivo para cegos ou deficientes 

visuais, o esporte é normalmente pra-
ticado em uma quadra de futsal adap-
tada, mas, desde os Jogos Paralímpicos 
de Atenas 2004, também tem aconteci-
do em campos de grama sintética. Em 
quadra o goleiro é o único que possui 
visão total.

Cada time é formado por cinco jo-
gadores, sendo um goleiro e quatro na 
linha. Diferente de um estádio conven-
cional de futebol, as partidas de fute-
bol de cegos são silenciosas, em locais 
sem eco, já que a bola contém guizos 
internos para que os atletas consigam 
localizá-la. O jogo é dividido em dois 
tempos de 15 minutos, com 10 minu-
tos de intervalo.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

futebol de cegos

Goleiro paraibano completa 10 anos
defendendo a Seleção Brasileira

Desde 2013 na Seleção Brasileira, Luan coleciona vários títulos internacionais
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As garotas do Mixto estão confirmadas 
na disputa do Torneio Margarida 
Alves, que vai acontecer neste domingo, 
na Vila Olímpica Parahyba, com a 
participação de mais sete equipes

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
st

ag
ra

m



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de março de 2023 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

Nacional e Botafogo repetem a semifinal do ano passado, quando o time da capital levou a melhor no saldo de gols

Temperatura máxima no jogo de Patos
paraibano 2023

Nacional e Botafogo fa-
zem, amanhã, a partir das 
16h, no Estádio José Caval-
canti, em Patos, um duelo 
pela última rodada da fase 
classificatória do Campeo-
nato Paraibano, que vai de-
finir as suas situações para a 
sequência da competição. O 
confronto vale uma vaga di-
reto para a fase de semifinais.

As equipes chegam 
pressionadas com Nacio-
nal na 2a colocação com 14 
pontos, podendo garantir 
a classificação com um em-
pate, mas também correndo 
risco de ser eliminado com 
uma derrota. 

Com um cenário de de-
cisão (jogo único), a partida 
vai reeditar  confronto válido 

pelas semifinais do Certame 
Estadual da temporada pas-
sada. Na ocasião, o Belo re-
verteu uma diferença de dois 
gols de desvantagem para ga-
rantir a vaga na final, perdi-
da para o Campinense. Em 
Patos, o Naça venceu por 3 a 
1 e perdeu de 4 a 0  em João 
Pessoa. Agora, o volante Trin-
dade, acredita que a força da 
torcida vai fazer a diferença, 
para que o alviverde serta-
nejo consiga garantir a clas-
sificação.

“Já faço um apelo que à 
torcida para que ela compa-
reça, que nos apoie nos 90 mi-
nutos. É o nosso 12o jogador. 
Então compareçam todos, ve-
nham, lotem o nosso caldei-
rão e façam a diferença que a 
gente precisa para se classifi-
car. Não estamos matemati-
camente garantidos, mas eu 

creio que a gente vai conse-
guir”, disse. Para o Botafogo, 
a sequência na competição 
vai depender da vitória con-
tra o Canário, já que a equipe 
está fora da zona de classifi-
cação, na 5a posição com 12 
pontos. E para buscar a vaga, 
o clube terá uma novidade no 
comando. Tiago Batizoco, au-
xiliar técnico fixo do clube é 
quem vai conduzir a equipe 
após a demissão de Francis-
co Diá. Ele terá a missão de 
tentar evitar a terceira elimi-
nação do alvinegro nas com-
petições que disputou nesta 
temporada.

“Sou o líder de uma co-
missão técnica qualificada. 
Temos debatido ideia para 
colocarmos em prática aquilo 
que entendemos ser o melhor 
para o clube. O nosso adver-
sário fez uma boa competição 

e assim como a gente, chega 
com chances de classificação. 
Sabemos da importância do 
jogo, temos um elenco prepa-
rado para esse tipo de situa-
ção. Que o grupo esteja inspi-
rado para dar uma resposta 
positiva e consiga garantir 
a permanência na competi-
ção”, comentou o comandan-
te interino. No retrospecto do 
confronto entre as duas equi-
pes pelo Campeonato Parai-
bano, o Botafogo leva a me-
lhor no confronto geral. O 
Belo tem 18 vitórias contra 12 
do Nacional, além de sete em-
pates em 37 jogos. Já quando 
joga como mandante, o Na-
cional tem apenas um vitó-
ria de vantagem, oito contra 
sete do Botafogo, o duelo no 
José Cavalcanti, ainda regis-
tra quatro empates no total 
de 19 partidas.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

A explosão 
de Chico

Chico Explosão com a camisa do Belo na década de 70

Derlópidas Neves fala sobre a importância da Corrida do Bem

E le nasceu na pequena cidade de Pesqueira, 
interior do vizinho estado de Pernambuco, no 
dia 4 de junho de 1954, foi batizado por seus 

pais com o nome de FRANCISCO CARACIOLO 
FERREIRA DE SIQUEIRA, mas para o mundo 
da bola ele ficou conhecido como o atacante 
“CHICO EXPLOSÃO”.  A sua exitosa carreira 
de centroavante, e quando necessário de ponta 
esquerda, iniciou-se jogando nas categorias de 
base do Clube Náutico Capibaribe. Em 1973, 
foi convidado pelo treinador João Avelino para 
integrar a equipe profissional do clube.  Em 1974, 
mesmo não sendo titular, contribuiu e foi campeão 
pernambucano pelo alvirrubro.

Ao solicitar aumento salarial e ser negado, 
CHICO pediu para ser emprestado e foi parar no 
Bonsucesso Futebol Clube do Estado do Rio de 
Janeiro, onde passou apenas um mês e voltou. 
Ao retornar, em 1975, foi emprestado ao Botafogo 
Futebol Clube, onde foi campeão paraibano, um 
dos artilheiros do campeonato adquirindo o apelido 
de explosão, conferido por Geraldo Cavalcante, 
saudoso cronista esportivo da Rádio Tabajara. 
Daí em diante passou a ser o famoso CHICO 
EXPLOSÃO.

Ao terminar o seu empréstimo no alvinegro da 
estrela vermelha, em 1976, CHICO EXPLOSÃO 
retornou ao Clube Náutico Capibaribe e não 
encontrou espaço no plantel, resultando em um 
novo empréstimo, desta vez para o Campinense 
Clube da cidade de Campina Grande. Concluída 
a sua passagem pelo rubro-negro da famosa 
Serra da Borborema, ele retornou ao seu clube e 
dessa vez encontrou espaço no time montado pelo 
então treinador Waldemar Carabina.  No dia 17 
de novembro de 1976, o Fluminense Futebol Clube, 
bicampeão carioca, dirigido pelo competente 
Mário Travaglini, possuía em seu plantel Renato, 
Rodrigues Neto, Edinho, Pintinho, Carlos Alberto 
Torres, Miguel, Doval, Gil e Rivelino e é derrotado 
por 3 x 1, em Recife, com três lindos e explosivos gols 
de CHICO EXPLOSÃO.

A imprensa escrita, falada e televisionada 
do país queria saber quem era aquele novo 
atacante, veloz, cirúrgico, explosivo e artilheiro 
que enriqueceu a audiência do programa gols da 
rodada do Fantástico. A revista Placar deu ênfase 
ao surgimento de mais um postulante à camisa 
nove da seleção canarinha.  Em 1978, ao lado 
de Manga, Pedro Rocha e tantos outros craques, 
Chico foi campeão paranaense vestindo a camisa 
do Coritiba Footbal Club, onde se destacou e foi 
jogar em Portugal, 1979. Em 1980 ele foi campeão 
pernambucano com a camisa do Sport Clube do 
Recife. Em 1981, fez uma excelente campanha no 
Fortaleza Esporte Clube, ao lado de Tiquinho e 
Mazolinha.  Também conquistou o título sergipano 
atuando pelo Club Sportivo Sergipe. Com a camisa 
do Paulistano Futebol Clube, equipe da região 
metropolitana do Recife, o nosso homenageado 
pendurou as suas famosas chuteiras.

Para nós, torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que o Sr. 
FRANCISCO CARACIOLO FERREIRA DE SIQUEIRA, 
o popular “CHICO EXPLOSÃO”, escreveu o seu 
nome, com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

A Fundação Assistencial 
da Paraíba (FAP) pretende 
construir a nova área onco-
lógica infantil da unidade. 
A direção pretende colocar 
em prática esse projeto utili-
zando os recursos que serão 
arrecadados com a 5ª Corri-
da do Bem, evento realiza-
do em Campina Grande, em 
prol da FAP, e que esse acon-
tecerá no dia 6 de maio. Na 
última quinta-feira (9) ocor-
reu o lançamento da Corri-
da, com um café da manhã 
na instituição. Anualmente 
a Fundação atende cerca de 
95 mil pessoas.

“É um evento fundamen-
tal para que possamos dar 
o pontapé inicial à constru-
ção dessa nova área. Com 
ela, vamos poder atender de 
forma adequada as crianças 
que procuram a nossa unida-
de para tratamento oncológi-
co”, disse o presidente da ins-
tituição Derlópidas Neves.

A largada e chegada da 
Corrida do Bem será no Par-
que Linear Ivandro Cunha 
Lima, localizado no bairro 

Dinamérica, a partir das 16h. 
“Digo sempre que mais do 
que correr, do que compe-
tir, essa atividade é uma for-
ma de darmos as mãos à FAP 
que tanto precisa da ajuda 
de todos, e assim, possa aco-
lher milhares de paraibanos 
e pessoas até mesmo de ou-
tros estados”.

Ele informou que desde a 
realização da primeira edi-
ção, a Corrida conseguiu an-
gariar recursos que foram 
gastos com a ampliação da 
ala de quimioterapia, aqui-
sição de um ar-condiciona-
do para ala de radioterapia, 

além dos projetos executi-
vos para a ala de quimiote-
rapia infantil. “E com a Cor-
rida desse ano, estaremos 
proporcionando a constru-
ção”, explicou.

Um dos idealizadores do 
evento é o prefeito Bruno 
Cunha Lima, quando ainda 
atuava com o deputado esta-
dual, juntamente com a anti-
ga direção. Ele lembrou que a 
ideia nasceu com o propósito 
de buscar formas de auxiliar 
a instituição filantrópica, um 
dos principais hospitais da 
área oncológica do interior 
do Nordeste. “Encontramos 

essa alternativa de abraçar a 
FAP e incentivar a prática de 
atividade física. As pessoas 
que correm se ajudam saindo 
do sedentarismo, porque pra 
participar, buscam se prepa-
rar diariamente, e também 
auxiliamos a Fundação, an-
gariando recursos. A Corri-
da gera saúde pra quem corre 
e pra quem está precisando 
de tratamento e busca aten-
dimento”, declarou.

A Corrida do Bem terá 
percurso de três, cinco e dez 
quilômetros. As inscrições já 
estão liberadas aos interessa-
dos em participar, ao preço 
de R$ 70,00, e podem ser fei-
tas por meio do site da Fun-
dação: www.hospitaldafap.
org.br. “Façam o Bem, par-
ticipem e ajudem a FAP a se 
manter, a continuar prestan-
do esse grandioso serviço 
aos paraibanos”, disse Der-
lópidas.

O Hospital, localizado no 
bairro de Bodocongó, se tor-
nou um Centro de Referência 
Oncológica e de tratamen-
to intensivo, sendo cerca de 
90% dos seus pacientes pelo 
SUS, atendendo a quase 150 
municípios. 

Recursos da Corrida do Bem vão ajudar
na construção de área oncológica na FAP

inscrições abertas

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Foto: Fabiana Veloso

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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No jogo de 2022 pelas semifinais, em Patos, o Nacional levou a melhor ao vencer por 3 a 1, mas foi eliminado em João Pessoa por 4 a 0
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Com a melhor campanha da primeira fase, o Verdão entra em campo como atual favorito do Paulistão 2023

Palmeiras decide com São Bernardo
quartas de final

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O Campeonato Paulista 
tem início, hoje, a sua fase de 
quartas de final com o cam-
peão da temporada passada 
entrando em campo para de-
fender o título e uma escri-
ta sem eliminação nesta fase 
do torneio que já dura nove 
anos. O Palmeiras recebe o 
São Bernardo, a partir das  
19h, no Estádio Allianz Par-
que, em São Paulo-SP.

Dono da melhor campa-
nha do Campeonato Paulis-
ta, o alviverde carrega um 
retrospecto favorável nas 
campanhas recentes do Esta-
dual.  O clube não é elimina-
do antes da semifinal desde 
2013, quando caiu para o San-
tos, nos pênaltis, nas quar-
tas de final Em 2014, 2016, 
2017 e 2019 o Palmeiras aca-
bou como semifinalista. Já 
em 2015, 2018 e 2021, a equi-
pe ficou com o vice-campeo-

nato. Por fim, em 2020 e 2022, 
o Palmeiras levantou a taça 
do Paulistão.

Para tentar confirmar a 
escrita por mais uma tempo-
rada, o Palmeiras terá todos 
os titulares à disposição nes-
te confronto. A equipe che-
gou com Gabriel Menino, 
Dudu, Rony e o reserva Jail-
son, além do técnico Abel Fer-
reira, como pendurados na 
última rodada da fase de gru-
pos. Contudo, nenhum deles 
foi amarelado e a equipe che-
ga zerada para o mata-mata.

“Chegamos bem, com a 
melhor campanha, e vamos 
defender na nossa casa o nos-
so título. É um adversário pe-
rigoso, que fez uma excelente 
campanha, e que bom poder 
voltar e estar junto com os 
meus amigos”, disse o golei-
ro Marcelo Lomba.

Apesar de dono da segun-
da melhor campanha da fase 
de grupos, no Grupo D junto 
com o verdão, o time nunca 

conseguiu passar dessa eta-
pa do mata-mata nas edições 
anteriores do torneio. Pelo 
segundo ano consecutivo, a 
equipe chega para as quartas 
de final em um bom momen-
to. O gerente de futebol do 
São Bernardo FC, Daniel Flu-
mignan, foi o único da equipe 
que participou das três dispu-
tas nas quartas de final. 

Para o confronto de hoje, 
o dirigente afirma que vê um 
time mais maduro e unido. 
“É uma imensa satisfação es-
tar presente nesses momen-
tos da vida do São Bernar-
do. Em 2016 chegamos com 
uma equipe bem competiti-
va assim como agora. Infe-
lizmente não conseguimos 
avançar. Agora em 2023 vejo 
o São Bernardo FC mais ma-
duro até mesmo como insti-
tuição”, afirmou.

Por ter feito a melhor cam-
panha na 1ª fase, o Palmeiras 
tem a vantagem de disputar 
o jogo único das quartas de 

final em casa. Caso a parti-
da acabe empatada no tem-
po normal, a decisão para 
conhecer o primeiro semi-
finalista da competição será 
nos pênaltis. 

Amanhã, mais duas par-
tidas darão sequência aos 
jogos da fase de quartas de 
final. O Bragantino rece-
be o Botafogo, a partir das 
19h30, Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista-SP. Nes-
te confronto será definido 
o adversário do duelo en-
tre Palmeiras e São Bernar-
do. Mais cedo, às 16h, a com-
petição já terá conhecido o 
segundo semifinalista, que 
sai do encontro entre Corin-
thians e Ituano, no Estádio 
Neo Química Arena. 

O último semifinalista 
será definido na próxima se-
gunda-feira (13), quando São 
Paulo e Água Santa duelam 
por uma vaga, a partir das 
20h, no Estádio Allianz Par-
que, em São Paulo-SP.

Curtas
Torcedores do Fla voltam a
protestar no Ninho do Urubu

O Ninho do Urubu, CT do Flamengo, foi alvo de 
protestos na manhã de ontem. O local amanheceu 
com um de seus muros pichados e, um pouco mais 
tarde, foi tomado por um pequeno grupo de torcedores 
que jogou pipocas em frente ao portão de entrada, 
soltou rojões e gritou frases com ofensas ao técnico 
Vítor Pereira e ao vice-presidente de futebol Marco 
Braz. "Vítor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só 
por causa de dinheiro!", cantaram os torcedores em 
um momento do protesto, enquanto um deles jogava 
punhados de pipoca para cima. Gritos de "time sem 
vergonha" e "time pipoqueiro" também foram ouvidos.

Seleção feminina tem novos 
amistosos confirmados

Na reta final de preparação para a Copa do 
Mundo Feminina, a Seleção Brasileira enfrentará 
a Alemanha no dia 11 de abril, às 14h (Horário de 
Brasília), em Nuremberg (ALE). Antes, as Guerreiras 
do Brasil encaram a Inglaterra na Finalíssima 
feminina, no dia 6, em Londres (ING). Os duelos 
acontecerão na janela de Data FIFA, entre os dias 3 a 
11 de abril. Depois de enfrentar EUA, Canadá e Japão 
em fevereiro deste ano, a Canarinho irá encarar 
duas seleções TOP 5 no Ranking da FIFA e finalistas 
da Euro Feminina. Em julho de 2022, a Inglaterra foi 
campeã ao vencer a Alemanha na decisão, por 2 a 1.

Luan pede oportunidade
para jogar no Corinthians

Luan foi oferecido a vários clubes da Série A, mas 
ninguém se animou com a possibilidade de contratá-
lo no mercado da bola. Sem propostas, pediu ao 
Corinthians para ter uma nova oportunidade em 
2023. O meia-atacante de 29 anos tem treinado à 
parte no CT Joaquim Grava - ele faz atividades em 
separado do restante do grupo. Contudo, pediu ao 
departamento de futebol para ter chances no time 
comandado por Fernando Lázaro. A utilização do 
meio-campista ainda não está confirmada, mas é 
possível que ele tenha oportunidades nos próximos 
jogos. A situação é avaliada por comissão técnica.

n ALAGOANO
19h
Coruripe x CRB

n BAIANO
16h
Itabuna x Bahia

n BRASILIENSE
15h
Paranoá x Real Brasília
Brasília x Taguatinga

n CATARINENSE
16h30
Avaí x Criciúma
Brusque x Figueirense
Concórdia x Joinville
Atlético x Marcílio Dias
Hercílio Luz x Camboriú
Barra x Chapecoense

n GAÚCHO
16h30
Ypiranga x Grêmio
Internacional x Esportivo
Novo Hamburgo x São 
José
Juventude x Brasil de 
Pelotas
Avenida x Caxias
São Luiz x Aimoré

n GOIANO
16h
Aparecidense x Atlético
18h
Anápolis x Goiás

n MINEIRO
16h30
Cruzeiro x América-MG

n PARAENSE
10h
Tuna Luso x São 
Francisco
15h30
Itupiranga x Castanhal
18h
Águia de Marabá x 
Caeté
Remo x Tapajós

n PARANAENSE
18h
Coritiba x FC Cascavel
19h30
Maringá x Cianorte

n PAULISTA
19h
Palmeiras x São 
Bernardo
Pernambucano
15h
Porto x Íbis
16h30
Sport x Santa Cruz

n POTIGUAR
16h
ABC x Santa Cruz

n SERGIPANO
16h
Sergipe x Falcon

Jogos de hoje
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O Palmeiras, que segue favorito ao título, enfrenta hoje o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Após a eliminação do Pa-
ris Saint-Germain na Liga 
dos Campeões, jornais es-
panhóis, como o 'Marca' e 
o 'As', levantaram especula-
ções sobre movimentações 
do Real Madrid nos bastido-
res para ter Mbappé como 
reforço em 2024. O assunto 
foi levado a Carlo Ancelotti, 
treinador do Real Madrid, 
em coletiva de imprensa 
realizada, ontem, e ele se ne-
gou a comentar

"É uma pergunta que você 
pode me fazer hoje, em três 
dias, em dois meses, mas é 
uma pergunta que eu nun-
ca vou responder", afirmou 
o técnico italiano, que teve 
de lidar com questionamen-
tos parecidos no fim da tem-
porada passada, quando o 
Real Madrid fez forte investi-
da para tentar contratar o as-
tro francês.

Na época, a imprensa es-
panhola apontava enorme 
possibilidade de que Mbap-
pé aceitasse a proposta do clu-
be madrilenho. Então, Nas-
ser Al Khelaifi, presidente do 
PSG, entrou em ação e ofere-
ceu uma renovação de víncu-
lo com valores astronômicos.

Segundo o jornal 'Le Pa-
risien', o atacante pode acu-
mular cerca de 630 mi-

lhões de euros (R$ 3,4 bilhões 
na cotação atual) se cumprir 
as três temporadas previs-
tas pelo contrato. Além dis-
so, o mesmo veículo divul-
gou que o clube deu carta 
branca ao atleta para que ele 
indicasse todas as suas pre-
ferências, inclusive poden-
do apontar companheiros 
de elenco que gostaria de ver 
fora do vestiário.

Apesar do contrato muito 
vantajoso que Mbappé tem 
em mãos no PSG, novas es-
peculações sobre uma possí-
vel transferência para o Real 
Madrid surgiram nesta se-
mana. A imprensa espanho-
la diz que a diretoria meren-
gue busca um sucessor para 
Benzema, que foi essencial na 
temporada passada, mas está 
com 35 anos e vem conviven-
do com uma série de lesões.

De acordo com o 'Marca', 
Mbappé teria se arrependi-
do da decisão de continuar 
em Paris e chegou a entrar 
em contato com dirigentes do 
Real Madrid para manter as 
portas abertas em um futuro 
breve. O 'As', por sua vez, afir-
ma ter apurado que o time de 
Madri só fará uma investida 
caso tenha a possibilidade de 
trazer o atacante francês sem 
custos de transferência.

Pergunta sobre Mbappé irrrita Carlo Ancelotti
técnico do real madrid

Agência Estado

Carlo Ancelotti se nega a responder sobre Mbappé

“É uma pergunta 
que você pode 
me fazer hoje, 
em três dias, 
em dois meses, 
mas é uma 
pergunta que 
eu nunca vou 
responder

Carlo Ancelotti

Foto: Reprodução/Instagram
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585 a.C. — Jimmu, imperador japonês
222 — Heliogábalo, imperador romano
1955 — Alexander Fleming, biólogo, 
farmacologista e botânico britânico
1962 — Zé Dantas, compositor, poeta e 
folclorista brasileiro
1971 — Anísio Teixeira, educador e escritor 
brasileiro
2006 — Slobodan Milosevic, advogado e 
político sérvio
2007 — Alberto Ferreira, fotojornalista (PB)
2013 — Wilson Fittipaldi, piloto de 
automóveis, empresário e radialista brasileiro
2017 — João da Mata de Sousa, político, 
advogado e industrial (PB)

Mortes na História

Obituário
Lanny Alcântara
8/3/2023 – Em João Pessoa (PB), 
em acidente de trânsito. Ela 
morreu quando guiava uma 
motocicleta e bater em um 
ônibus de transporte coletivo, 
no bairro Colinas do Sul. Outra 
mulher que estava na motocicleta foi socorrida 
em estado grave.

Foto: Reprodução

Douglas Ferreira Leite
(?)/3/2023 – Aos 35 anos, em Minas 
Gerais. Padre mineiro, que atuava 
na Paróquia de Santa Bárbara, 
em Fervedouro (MG), estava 
desaparecido desde a manhã 
do último dia 7 e seu corpo foi 
encontrado dois dias depois, em uma área de 
mata, próximo a um riacho às margens de BR-116, 
em Miradouro (MG). Seu carro, um fusca, também 
foi encontrado no mesmo dia, próximo ao local 
do corpo. Nascido em Conceição de Ipanema 
(MG), ele foi ordenado em agosto de 2021. Os 
investigadores não descartam a possibilidade de 
suicídio, mas, conforme a polícia, ele vinha sendo 
vítima de um golpe de extorsão.

Foto: Diocese de Caratinga

Aforismo
“A vida é um direito, não a morte, 

que deve ser acolhida, não 
administrada. E esse princípio ético 
diz respeito a todos, e não apenas 

aos cristãos ou fiéis.”

Papa Francisco
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Livro aborda questões humanitárias e lida com temas delicados, como depressão, tentativa de suicídio e traição

Ficção também pode falar de suicídio
LITERATURA

Da Redação

No silêncio da madrugada, entre o restolhar de um 
ou outro bicho do mato, eu caminhava trazendo 
ainda na lembrança o semblante de meu velho 

amigo padre José Gomes, com seu permanente riso 
festivo, mais algumas lembranças perdidas que nossas 
conversas trouxeram de volta à tona. Depois que cheguei 
no lugar Dois Riachos, tomei o rumo ascendente da 
ribanceira do Bacamarte, que a última cheia lhe tinha 
escavado e roído. Aos poucos, o clarear do dia começou 
a arredar as sombras, dourando as silhuetas vagas das 
serras que se perdiam na lonjura do horizonte.

Pela vastidão do campo uniforme e tranquilo, de 
capim rasteiro, úmido de orvalho, o canto estridente 
e redundante dos bem-te-vis enchia a paisagem que 
começava a se colorir e eu, aspirando e enchendo o peito 
com o aroma verde da campina, tinha a sensação de que 
aquela viagem estava de algum modo arrebatando meu 
passado para mais longe, e que minha vida mudara de 
rumo. Depois de tantos anos de claustro, parecia que 
agora meu destino ia tomando novos ares. “Não quero da 
vida mais do que ela me dá”, pensei comigo.

Seguindo à margem do riacho, mais adiante, na 
altura do lugar Camurim, percebi um abrigo improvisado 
ao relento à sombra de um ingazeiro. Puxei as rédeas, 
contendo a égua, e por cima dos óculos, com a mão 
em pala resguardando a vista da claridade matinal, 
discerni que havia ali, junto a uma fogueira que atirava 
fagulhas para o alto, em baixa crepitação, um homem 
de cor cozendo uma lata, com o dorso nu reluzindo ao 
sol, e próximo dele havia um branco deitado nas raízes 
da árvore com o paletó dobrado servido de travesseiro. 
Reatei a caminhada vagarosamente até o acampamento 
e notei que o negro me viu e alertou o branco, que 
levantou com olhos atentos, e quando cheguei bem 
próximo os cumprimentei levando a mão à aba do 
chapéu: “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”. Eles 
responderam em uníssono: “Para sempre seja louvado”, 
e o branco se adiantou com uma fala atrapalhada: “Tome 
um café conosco, seu padre, faça o obséquio”.

A julgar pelas maletas empilhadas à sombra da 
ingazeira carregada de varges, notei que se tratavam de 
viajantes. O branco, que se levantava com o dedo indicador 
entreposto nas folhas de um livro que segurava a mão, era um 
homem arruivado, figura grandalhona de cabeleira caindo 
sobre a testa, os olhos azuis e de vocabulário atravessado, 
na certa estrangeiro. Ele usava camisa fofa, de boa casimira 
inglesa apertada no cinturão de couro, as pernas da calça 
ensacadas no cano alto das botas e com bonitos modos se 
apresentou com um sotaque alemão: “Me chamo Christiano 
Lauritzen, sou caixeiro viajante, ao seu dispor”.

O moço que lhe acompanhava era moreno, quase 
preto, com vestes mais simples, que, assim que apeei, 
me estendeu sua mão grossa, de uma aspereza de lixa, e 
disse com uma voz cantada: “Minha graça é Crispim, sou 
de Campina Grande e venho de Recife, onde fui batizar 
uma sobrinha”. Ao ouvir isso, circunvaguei o olhar em volta 
a procura de haver mais alguém e ele, compreendendo 
minha atitude, foi logo se adiantando em tom cheio de brio: 
“Minha irmã tomou a Virgem do Carmo como madrinha 
da menina”. Na outra mão, o moço trazia um caneco 
de flandre com café, que me ofereceu apontando um 
tronco para que eu sentasse, eu peguei o caneco e disse 
enquanto erguia a batina para me sentar: “Então você 
é meu patrício, Crispim, pois também sou de Campina 
Grande e é para lá que vou, estou indo visitar minha mãe”.

Ao sabor do café em volta da fogueira as conversas 
então ganharam dimensão, ele disse que era escravo 
de Bento Viana, mas seu senhor lhe tinha confiança 
para viajar. A princípio pensei que ele falava do Bento 
Viana velho que conheci, e o povo chamava de Bento 
Campôrra, mas ele explicou que trabalhava na casa 
do filho deste, que era bacharel em Direito, e que 
ele e Lauritzen tinham se conhecido ontem quando 
almoçavam numa pensão em Goiana e, como iam para 
a mesma direção, desde então seguiam viagem juntos.

O Lauritzen era dinamarquês, chegou ao Brasil 
em 1867, aos 22 anos, e desde então comercializava 
ambulante joias pelas vilas, povoados e cidades, mas 
logo o tema animou seus instintos comerciais, levantou 
e, macio na fala, disse: “Já que o senhor padre está indo 
visitar a mãe, eu tenho algo para lhe mostrar”, pegou uma 
das maletas, ergueu a tampa e, destacando-se no veludo 
do forro havia lindos penduricalhos, ele tirou-os um a um à 
medida que os ia nomeando: brincos de brilhantes, colar 
de pérolas, bracelete de safira, relógio de ouro...

(Continua no próximo sábado)

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Enforcamento na Vila 
Nova da Rainha – XXI

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

de Campina Grande (IHCG)

Como falar sobre saúde 
mental, depressão e suicídio 
na literatura de uma forma 
que conscientize os leitores? 
Foi pensando na importân-
cia de abordar esses assuntos 
na ficção que a médica paulis-
ta Anne C. Beker escreveu o 
livro ‘E se houvesse amanhã’.

A protagonista da obra é 
uma profissional da saúde 
que cruza o caminho com um 
paciente deprimido. Ela com-
partilha do mesmo transtor-
no psicológico, mas um en-
contro com a morte a leva a 
refletir sobre a própria vida. 
Com a história, a escritora 
busca chamar a atenção para 
os sintomas da depressão e 
para a necessidade de pro-
curar ajuda. A escritora en-
sina aos leitores que, apesar 
dos momentos difíceis, vale a 
pena continuar a viver.

Não é fácil passar por um 
relacionamento conturbado 
com um homem ganancioso e 
tóxico, pior ainda é viver fases 
depressivas e pensar em tirar 
a própria vida. Essa é a reali-
dade enfrentada por Linda no 
romance ‘E se houvesse ama-
nhã’, lançamento indepen-
dente da escritora e pediatra 
Anne C. Beker.

Na obra, o leitor acompa-
nha uma médica que, apesar 
dos desafios impostos pela 
vida, nunca parou de lutar 
para poder ajudar outras pes-

soas. Dedicada à profissão, 
o destino de Linda se cruza 
com Charles, um paciente que 
tentou suicidar-se e acaba pa-
rando na UTI.

Ao salvar o homem, há 
muito tempo convicto de que 
não valia a pena viver, eles 
criam uma conexão inexpli-
cável e a moça compreende o 
que é amar de verdade. Mas 
é o encontro com a Morte per-
sonificada que muda com-
pletamente a perspectiva da 
protagonista: em um diálogo 
franco com o ser temido por 
levar as almas dos humanos, 
ela descobre o verdadeiro sen-
tido da própria existência.

“Tive uma experiên-
cia muito louca e, acredi-
te se quiser, conversei com 
a Morte, pois eu quase fiz 
igual a você. Ela me conven-
ceu do contrário. Além dis-
so, ela me mostrou, de cer-
ta forma, que você é uma 
ótima pessoa, que, como 
eu, passou por muita coi-
sa. Eu entendo o que você 
fez, mas eu estou aqui para 
pedir uma chance. As lem-
branças vão continuar. Elas 
vão doer. As feridas vão se 
abrir de tempos em tem-
pos, mas se nós nos apoiar-
mos, elas vão cicatrizar em 
algum momento”, a autora 
ressalta em um trecho da 
página 112 de ‘E se houves-
se amanhã’.

Dividido em 20 capítulos 
e um epílogo, Anne C. Be-

ker vai mais fundo ao abor-
dar questões humanitárias 
e lidar com temas delicados, 
como depressão, tentativa de 
suicídio e traição. ‘E se hou-
vesse amanhã’ é, sobretudo, 
uma história de esperança, 
amor, recomeços e segundas 
chances. O livro possui 139 
páginas, ao preço de R$ 16,00 
(eBook) e pode ser encontra-
do na Amazon, disponível no 
Kindle Unlimited.

Sinopse da obra
O mundo como conhece-

mos pode ser influenciado 
por seres que não sabemos 
que existem e esses podem 
influenciar os humanos e 
seus desejos. Linda é uma 
médica que ama sua pro-
fissão e ajudar os outros, já 
passou por fases depressi-
vas em sua vida, mas nunca 

atentou contra sua vida. Seu 
destino cruza com um pa-
ciente que, aparentemente, 
tentou tirar a própria vida, 
mas pouco ou nada se sabe 
sobre ele e parece que é isso 
que ele queria.

Conforme essa histó-
ria evolui, ela vai descobrir 
que existem motivos que 
ela não imaginava para es-
ses sentimentos. Após um 
encontro com a Morte, per-
sonificada, ela vai enten-
der que existe mais coisas 
ocorrendo em sua vida, do 
que ela imaginava. No meio 
disso tudo, ela ainda tem 
que lidar com um térmi-
no complicado de um rela-
cionamento e uma enorme 
mudança em sua vida. Será 
que esses dois eram para se 
encontrar? Será que eles po-
dem se ajudar? Uma dúvi-
da importante a ser sanada 
pela médica.

Anne C. Beker atua 
como médica endocrinolo-
gista pediátrica na capital 
paulista, cidade onde nas-
ceu. Desde pequena apai-
xonada por livros e litera-
tura, iniciou escrevendo 
poesias e poemas, que não 
chegaram a ser publicados. 
Após muitas leituras e al-
guns cursos de técnica de 
escrita, decidiu se arriscar 
com algumas ideias e escre-
veu o primeiro livro, ‘Revi-
sitando o passado’. Desde 
então, não parou mais.

Capa do mais novo livro da 
médica e escritora Anne Beker

Foto: Reprodução

n Vítima de câncer deixa carta póstuma I
A empresária Juliana Carvalho Lopes, de 
Londrina, no Paraná, deixou uma carta 
póstuma para ser lida na sua própria 
cerimônia de despedida, antes de morrer 
vítima de câncer. A carta é um relato 
emocionante sobre como ela enxergou a 
vida depois do diagnóstico da doença. Ao 
ler a carta, amigos e familiares encontraram 
conforto na partida de Juliana. “Meu objetivo, 
desde o meu diagnóstico, foi desmistificar a 
doença, o processo e o fim da vida”, escreveu 
ela na carta.

n Vítima de câncer deixa carta póstuma II
Juliana enfrentou um câncer de intestino e 
passou por oito procedimentos cirúrgicos 
para combatê-lo. Quando ficou claro que a 
doença era irreversível, ela recebeu cuidados 
paliativos para tentar amenizar a dor. Antes 
de morrer, no último dia 4 de março, mesmo 
abatida pela doença, ela organizou uma 
grande festa para 150 pessoas. Foi em 
fevereiro, na segunda-feira de Carnaval. Seu 
marido, Márcio Antunes, contou que, para 
Juliana, aquela era a festa de despedida.

Breves & Curtas
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Média de ocupação nos hoteis instalados na Paraíba superou 90% durante o período carnavalesco

Abrajet vê futuro promissor na PB
turismo

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Em janeiro deste ano, o 
Brasil registrou entrada re-
corde de turistas estrangei-
ros. Foram mais de 868 mil 
pessoas visitando o país, o 
maior registro dos últimos 
cinco anos. Na Paraíba, a mé-
dia de ocupação hoteleira su-
perou 90% durante o período 
carnavalesco, um resultado 
que surpreendeu e alegrou as 
entidades turísticas do esta-
do. A partir dos números po-
sitivos que o país tem obser-
vado, as entidades turísticas 
avaliam que já é possível pro-
jetar os próximos passos a se-
rem trilhados pelo setor para 
que o crescimento continue.

Em visita à seccional pa-
raibana da Associação Bra-
sileira dos Jornalistas de 
Turismo (Abrajet-PB), o vi-
ce-presidente e fundador da 
seccional de Minas Gerais da 
Abrajet, Antônio Claret Guer-
ra, afirmou que o desenvolvi-
mento do Turismo na Paraí-
ba está diretamente ligado ao 
desenvolvimento do Turismo 
nacional. De acordo com An-
tônio, que também é jornalis-
ta, é possível vislumbrar um 
futuro promissor, desde que 
observadas algumas particu-
laridades dos destinos locali-
zados no Brasil.

“No momento já há um 
verdadeiro boom turístico 
tanto no Brasil quanto no ex-
terior, onde os aviões estão 
lotados. E, depois que a hu-
manidade passou por esse 

momento de tanta dificul-
dade, há um clamor enorme 
da população para conhecer 
o próprio país. É o momento 
de, realmente, descobrirmos 
nossos paraísos nacionais”, 
analisa. 

Com a volta oficial das ati-
vidades no cenário pós-pan-
demia e com o retorno da 
maioria dos turistas que con-
tinuavam receosos quanto 
à circulação de pessoas no 
país, Antônio Claret interpre-
ta que, hoje, as pessoas estão 
mais conscientes da impor-
tância das viagens para o de-
senvolvimento humano dos 
turistas. “Não há nada que 
ofereça mais imersões cul-
turais às pessoas do que as 
viagens. As viagens, sobre-
tudo aquelas realizadas no 
território nacional, são mui-
to aconselháveis”, garante o 
jornalista. 

Embora o cenário local e 
nacional tenha empolgado 
as entidades turísticas, Cla-
ret diz que ainda há muito o 
que melhorar para que o país 
supere os recordes já regis-
trados. Isto porque, segundo 
o vice-presidente da Abra-
jet-MG, o turismo brasileiro 
tem patinado há muitos anos. 

“Nem mesmo os eventos 
internacionais que tivemos, 
como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, tiraram o Brasil 
do limbo em que ele está há 
décadas. Não temos passado 
de uma média geral de cin-
co, seis milhões de turistas. 
Mas também temos algumas 
explicações, como a localiza-
ção geográfica. Na Europa, 
por exemplo, tudo é perto e 
há transportes que conectam 
as regiões”, diz. Claret acre-
dita que um dos fatores que 
impede o Brasil de crescer em 

número de turistas - tanto in-
ternos como externos - é a di-
ficuldade de locomoção que 
há no país.

Na opinião do jornalista, 
uma maneira de reverter esta 
dificuldade é o investimento 
em marketing digital e a ela-
boração de campanhas que 
incentivem o turismo. “Pre-
cisaríamos ter algo que nos-
sos vizinhos aqui da Améri-
ca Latina têm: o investimento 
em divulgação, publicidade e 
jornalismo. É o que realmen-
te falta neste país, para que 
haja um crescimento gran-
de no número de visitantes. 
Somos um continente e não 
podemos ignorar isso. Mere-
cemos números muito supe-
riores do que os que temos 
registrado. E a Paraíba fará 
parte disso, assim como Mi-
nas Gerais também o fará”, 
projeta.

Dificuldade de locomoção 
atrapalha o crescimento

Entrada de turistas estrangeiros no Brasil

n Janeiro 2023: 868.587

n Janeiro 2022: 275.942

n Janeiro 2021: 52.259

n Janeiro 2020: 750.457

n Janeiro 2019: 756.883

n Fonte: Embratur

n 

Embora o 
cenário local e 
nacional tenha 
empolgado 
as entidades 
turísticas, 
Claret diz que 
ainda há muito 
o que melhorar

O jornalista Antônio Claret Guerra é vice-presidente e fundador da seccional de Minas Gerais da Abrajet

“No momento 
já há um 
verdadeiro boom 
turístico tanto no 
Brasil quanto no 
exterior, onde 
os aviões estão 
lotados

Antônio Claret Guerra

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) dispo-
nibilizará 345 oportuni-
dades de emprego a partir 
da próxima segunda-feira 
(13). As vagas estão sen-
do oferecidas na capital e 
em outros cinco municí-
pios do estado: Campina 
Grande, Guarabira, Pom-
bal, São Bento e Santa Rita.

João Pessoa é a cidade 
com o maior número de 
ofertas de trabalho, são 
182, destacando as vagas 
para os cargos de balco-
nista de açougue, (25); fis-
cal de prevenção de per-
das, (20); balconista de 
açougue, (20); atenden-
te do setor de hortifru-
tigranjeiros (18) e açou-
gueiro (15). Na cidade de 
Campina Grande, o Sine
-PB ofertará 77 oportuni-
dades de trabalho em di-
versas áreas.

O posto do Sine do mu-
nicípio de São Bento possui 
26 vagas, sendo seis para 
atendente de farmácia; cin-
co para operador de caixa e 
quatro ofertas para farma-
cêutico. No posto de Santa 
Rita serão disponibilizadas 
25 vagas, sendo cinco para 
auxiliar de produção, ex-
clusivas para pessoas com 
deficiência física.

No município de Gua-
rabira, serão ofertadas 24 
oportunidades de traba-
lho, sendo 20 para ajudan-
te de obras. E na cidade 
de Pombal estarão dispo-
níveis 11 vagas, sendo 10 
para consultor de vendas.

O Sine-PB possui atual-
mente 19 postos em fun-
cionamento, distribuídos 
em 15 municípios: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Mamanguape, 
Monteiro, Pombal, Sapé, 

Sine-PB tem 345 oportunidades de trabalho
em seis cidades

Foto: Edson Matos

Bayeux, Conde, Guarabi-
ra, Itaporanga, São Ben-
to, Santa Rita, Cabedelo 
e Patos.

O Sine-PB realiza o tra-
balho de recrutamento de 

pessoal para empresas 
instaladas ou que irão se 
instalar no estado. Esses 
serviços podem ser soli-
citados pelo e-mail: esta-
dual@hotmail.com.

Confira as vagas aqui
Telefones para contato:

n João Pessoa - 3218-6617 - 3218-6600
n Bayeux - 3253-2818
n Cabedelo - 3250-3270
n Cajazeiras -3531-7003
n Campina Grande - 3310-9412
n Guarabira - 3271-3252
n Itaporanga - 3451-2819
n Mamanguape - 3292-1931
n Monteiro - 99863-3217
n Patos - 3421-1943
n Santa Rita - 3229-3505
n Sapé - 3283-6460
n Pombal - 3431-3545
n Conde - 3298-2025
n São Bento - 3444-2712



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2023
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 DV00015/2023, que 
objetiva: Aquisição de pneus novos para veículos da frota do município de Alcantil – PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PNEUMAX RECONDICIONADORA 
LTDA - R$ 10.700,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Compra de gêneros 
alimentícios, frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar e secretarias deste 
Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março de 2023. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 24 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 10 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos servi-

ços de pavimentação em via pública urbana na Cidade de Arara, conforme especificações anexo 
ao edital. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: LUIZ 
GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR - Valor: R$ 151.705,99. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 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, 03 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2023, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços de pavimentação 
em via pública urbana na Cidade de Arara, conforme especificações anexo ao edital; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ GONZAGA DE ME-
DEIROS JUNIOR - R$ 151.705,99.

Arara - PB, 10 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços de pavi-
mentação em via pública urbana na Cidade de Arara, conforme especificações anexo ao edital; 
DESIGNO os servidores José de Arimateia Pereira da Silva, Secretario, como Gestor; e Ramon 
Felipe de Oliveira da Costa, Supervisor de Compras, para Fiscal, do contrato decorrente da licita-
ção, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2023, especialmente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do referido contrato, respectivamente.

Arara - PB, 10 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

em construção civil para execução dos serviços de pavimentação em via pública urbana na Cidade 
de Arara, conforme especificações anexo ao edital. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Luiz Gonzaga de Medeiros Junior - CNPJ 32.203.652/0001-10. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 10 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA - Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2023

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do sua Pre-
goeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00 horas (horário local), do dia 22 de Março 
de 2023, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 10 de Março de 2023
_____________________________________

CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO
PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2023

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 58, através do sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00 horas (horário local), do dia 22 de Março de 2023, 
objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO 
DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA 
SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS AS 
SESSÕES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 10 de Março de 2023
_____________________________________

CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO
PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2023

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do 
sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 10:00 horas (horário local), do 
dia 22 de Março de 2023, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE NO TOCANTE AO 
CONTROLE INTERNO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara Municipal de Bayeux, 
situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 10 de Março de 2023
_____________________________________

CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO
PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2023

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do 
sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 11:00 horas (horário local), do 
dia 22 de Março de 2023, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE GESTÃO DOCUMENTAL COM DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E INSERÇÃO NO PORTAL 
DE TRANSPARENCIA DESTA EDILIDADE. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 10 de Março de 2023
_____________________________________

CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO
PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM torna público o resultado 

do julgamento do Recurso Administrativo protocolado por parte dos interessados EVANDRO SOA-
RES DA SILVA, ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA, RUBENS BATISTA DOS SANTOS, mediante 
Chamada Pública 001/2023 que tem como objeto: CO 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. Da análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório e resolução do 
FNDE, DECIDE pelo DEFERIMENTO do recurso apresentado. Desse modo, a Sessão Pública 
para continuação do processo será realizada no dia 17/03/2023, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 10 de março de 2023.
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA-
MENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00011/2023. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 40.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 116.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 347.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 458.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 09/03/2024. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00116/2023 - 09.03.23 - ANDERSON JOSE VENANCIO 
DE LIMA RODRIGUES LTDA - R$ 33.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, POR 
OCASIÃO DA SEMANA SANTA DE 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE - R$ 124.128,00.

Belém - PB, 10 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2023. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 
MANDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 115.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
116.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.0188.2022 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 155.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 156.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540 TRANS-
FERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 158.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE-
RENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 161.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIS-
MO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 197.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 215.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 216.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRURURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 233.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 275.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 276.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 346.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 347.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 457.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 458.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00071/2023 
- 17.02.23 até 17.02.24 - WALDIBERTO XAVIER DOS SANTOS 02335812432 - R$ 44.400,00; CT Nº 
00072/2023 - 17.02.23 até 17.02.24 - NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO - R$ 33.600,00; 
CT Nº 00105/2023 - 02.03.23 até 02.03.24 - LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - R$ 33.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2023-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 008/2023-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para possível Aquisição de Patrulha Mecanizada (Trator Agrícola) para o Município de Boqueirão-Pb. 
Rec. Convênio nº 889652/2019 (59000.027533/2019-08)/Próprios. Data de abertura: 23/03/2023 às 
08h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: 
no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 09 de março de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023
Objeto: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Municí-

pio durante o período da semana santa. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 13h30min 
de 13/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/03/2023 às 
13h31min (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 Borborema/
PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, 
Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Borborema - PB, 10 de março de 2023.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:00 horas do dia 29 de março de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para Revitalização do Reservatório D’água Municipal da cidade de Borborema – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 10 de março de 2023.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Solução Centralizada de 
Voz IP, com estrutura de comunicações Unificadas e PABX Virtual em Nuvem, baseado em protocolo 
SIP e tecnologias VoIP (Voz sobre IP), fornecimento de equipamentos para diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Março 
de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 23 de Março de 2023. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: recursos diversos. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.020/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.020/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Antônio Joaquim Pequeno, nº 793, Bairro Bodocongó, destinado ao funciona-
mento da CASA DA ESPERANÇA IV, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal 
Nº 8.666/93, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125 (Ações das CASAS 
DA ESPERANÇA I, II, III E IV). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 10 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 2.05.019/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.019/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a RUA JOÃO DA MATA, Nº 743, CENTRO, destinado ao funcionamento DOS 
PROGRAMAS: FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA GUARDIÃ, E FAMÍLIAS FORTES, PRAZO: 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023 embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 
8.666/93, no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujas despesas correrão á conta 
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações Administrativas do 
FMAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 10 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2023/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA.  OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DA MATA, Nº 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTI-
NADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA GUARDIÃ, 
E FAMÍLIAS FORTES. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.019/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 FONTE DE RECURSOS 
15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA 
VALOR GLOBAL: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
PMCG E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA.  OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEL SITUADO A RUA ANTÔNIO JOAQUIM PEQUENO, Nº 793, BAIRRO BODOCONGÓ, CAMPINA 
GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA IV. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.020/2023/
CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 
16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA VA-
LOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 001/18; 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 supracita-
do. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 10 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Queiroga, 44 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 10 de Março de 2023
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUCICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV30014/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: Adjudicar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV30014/2023 
(Processo Administrativo Nº 30014/2023), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: FERNANDO 
MATIAS MAMEDE-ME, CNPJ: 48.605.563/0001-30, para prestar serviços de engenharia/arquitetura 
para elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização de obras no Município de 
Coremas-PB. Conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: FERNANDO MATIAS 
MAMEDE-ME, CNPJ: 48.605.563/0001-30, Rua José Americo, nº 104, Bairro: Cureminha, CEP: 
58.770-000, Cidade: Coremas-PB. 

Desta forma o valor total adjudicado é de R$ 17.500,00 (Dezessete mil, e quinhentos reais). 
Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 16 de fevereiro de 2023.
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV30014/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV300142023 
(Processo Administrativo Nº 30014/2023), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: FERNANDO 
MATIAS MAMEDE-ME, CNPJ: 48.605.563/0001-30, para prestar serviços de engenharia/arquitetura 
para elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização de obras no Município de 
Coremas-PB. Conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: FERNANDO MATIAS 
MAMEDE-ME, CNPJ: 48.605.563/0001-30, Rua José Americo, nº 104, Bairro: Cureminha, CEP: 
58.770-000, Cidade: Coremas-PB. 

Desta forma o valor total ratificado é de R$ 17.500,00 (Dezessete mil, e quinhentos reais). 
Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 16 de fevereiro de 2023.
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30014/2023
Processo Administrativo Nº 30014/2023. Dispensa Por Valor Nº 30014/2023. Contratante: Prefei-

tura de Coremas-PB. Contratada: FERNANDO MATIAS MAMEDE-ME, CNPJ: 48.605.563/0001-30, 
para prestar serviços de engenharia/arquitetura para elaboração de projetos básicos, acompa-
nhamento e fiscalização de obras no Município de Coremas-PB. Conforme termo de referência. 
Valor contratado: Valor total será R$ 17.500,00 (Dezessete mil, e quinhentos reais). Sendo o valor 
mensal de R$ 2.500,00 (dois mil, e quinhentos reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) 
da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2023. Vigência do 
contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de pagamentos: 
Até 30/09/2023. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Fernando Matias 
Mamede (Pela contratada).

Coremas/PB, 17 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 064/2022
Pregão Presencial Nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: ALBERI-

VAN LOPES AMURIN, Cnpj: 29.383.303/0001-12. Considerando o que a vigência do contrato vai 
até 24/01/2023 de acordo com a clausula sétima do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 12 (doze) meses. Desta forma 
fica justificado a prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexan-
drino da Silva (Prefeito) e o Sr. Alberivan Lopes Amuri (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 02.2023
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial da estrada que liga o 

Sítio Barra ao Sítio Malhada, ambos neste município - trechos 01 e 02, conforme EMENDAS ES-
PECIAIS. PROPOSTA CLASSIFICADA: PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA-ME – CNPJ 
48.689.684/0001-07 - R$ 450.776,00 - (Quatrocentos e cinquenta mil setecentos e setenta e seis 
reais, declarada “VENCEDORA”. Dispensada abertura de prazo recursal de acordo par. 1º, do art 
109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. O Processo encontra-se a disposição dos inte-
ressados no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, Sala da CPL, endereço inicialmente informado, 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. ATA na íntegra poderá ser adquirida através do sítio: 
www.cuitegi.pb.gov.br 

Cuitegi/PB, 09 de março de 2023.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF JOSÉ DE 
FRANÇA, NA COMUNIDADE DO ARROZ DO MUNICÍPIO CUITÉ DE MAMANGUAPE–PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e 
Outros do Município de Cuité de Mamanguape: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município 
de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 27 813 2240 1015 CONST. 
AMPLI . E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO ESPORTIVO 15001001 Recursos não 
Vinculados de Impostos – MDE 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle 
dos demais recursos originários de transferências 15710000 Transferências do Estado referentes 
a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 4490.39 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 4490.51 Obras e Instalações CONVENIO 242/2021. VIGÊNCIA: até 
05/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00079/2023 - 09.03.23 - CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 544.959,44.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

Construção da Escola Professora Sebastiana Antônia Fernandes de Farias, no distrito Pedra Furada 
Município de Curral de Cima–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Valor: R$ 358.865,68. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: licitacaocurraldecima@hotmail.com. 

Curral de Cima - PB, 10 de Março de 2023
JONAS DE FARIAS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. PROPONENTES 
DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: COOPERATIVA 
AGROPECUARIA CACHO DE OURO - Valor: R$ 15.800,00; FRANCISCO DE ASSIS SALES 
PATRICIO - Valor: R$ 20.700,00; LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS - Valor: R$ 36.950,00; 
LUCIVAL DA SILVA FERREIRA - Valor: R$ 39.000,00; MARIA ESTELA SANTOS COSTA - Valor: 
R$ 21.000,00; MARIO SANTOS ARAUJO - Valor: R$ 27.324,00. A Agricultora LUCINETE MARIA 
PONTES DA SILVA, cotou o item 15 – POLPA DE FRUTAS, mas não apresentou o certificado de 
registro, expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –MAPA, não atendendo 
ao item 4.1.1 “d”, que estabelece  a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos 
em normativas específicas.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 06 de Março de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para emprei-

tada 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.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ANCORA 
CONSTRUTORA LTDA. - Valor: R$ 542.002,03. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 991580654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2023.
RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (PEIXE E ARROZ) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DES-
TE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. 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 2028/21; 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. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Esperança - PB, 10 de Março de 2023.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA 
RECEBIMENTO, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESUDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS 
LTDA – EPP - R$ 20.592,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Fevereiro de 2023
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO, 
TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESUDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZI-
DOS PELO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.010–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – 02010.15.122.1003.2020 – Manter as 
Atividades de Infraestrutura – 02010.15.452.1003.2060 – MAN. DA LIMPEZA URBANA E 
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO – 3.3.90.39 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 06/02/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 00701/2023 - 06.02.23 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESI-
DUOS LTDA - EPP - R$ 20.592,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 29.03.2023 às 08h15min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2023, destinada Contratação de empresa especializada para 
2° etapa de execução – plano de aplicação 04 drenagem Guarabira/PB . Recursos Próprios. Do-
tação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido 
entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 10 de Março  de 2023
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00036/ 2023. 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 27 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. 
Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
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, 10  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023
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 24 de março de 2023, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de serviços de confecção de materiais 
de consumo destinado as diversas secretarias municipais, conforme especificações do termo de 
referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: 
https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 10 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 000020/2023
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 22 de março de 2023, 
do tipo menor preço, objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais permanente 
de construção diversos, destinados as diversas secretarias municipais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 10 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2023
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 23 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 serviços de 
desinfecção das unidades de diversas secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 10 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00002/2019. Contrato: 00158/2019-CPL. Aditivo: 08. Objeto da 
Licitação: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA. Condições 
de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 920.074,04 (NOVECENTOS E 
VINTE E UM MIL, VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). Rubrica orçamentaria: 
Recursos Próprios do Município de Itapororoca: 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 15 
451 0501 1012 CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS 000170 4490.51 99 Obras 
e Instalações 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 000184 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATO Nº: 1054116-72/2018. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CICERO DOS SANTOS 
CALIXTO. Data da Assinatura do Contrato: 22 de Julho de 2019. Data da Assinatura do Aditivo: 31 
de Dezembro de 2022. Vigência do Aditivo: 01 de Julho de 2023.

Itapororoca - PB, 31 de Dezembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RETIFICAÇÃO ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
ONDE SE LÊ: OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços 

de ampliação do cemitério municipal de Itatuba-PB. LEIA-SE: OBJETO: Contratação de empresa de 
construção civil para, recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas junto a 
este Município. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado, no uso 
de suas atribuições torna público aos interessados que após análise dos recursos  administrativos 
interpostos pelas empresas: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ: 23.916.946/0001-06; RM 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 46.695.850/0001-52. DECIDE julgar pelo conhecimento e pelo 
não provimento – RECURSO INDEFERIDO. As cópias dos recursos e da analise encontram-se 
à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br

Itatuba - PB, 10 de Março de 2023.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2023

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0001-2023, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil para, recuperação de pavimentação em paralelepípedos 
em diversas ruas junto a este Município. Cuja sessão pública será realizada no dia 14 de Março de 
2023, as 09h00min, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Itatuba - PB, 10 de Março de 2023.

JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado de materiais permanentes para atender as demandas das diversas secretarias do 
Município de Jericó–PB. De acordo com especificações contidas no Termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Munici-
pal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Jericó - PB, 10 de Março de 2023
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
PROCESSO N.º 012/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00006/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, saneantes e descartáveis, destinados 

ao atendimento das necessidades das secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde de 
Lagoa de Dentro.

HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epí-

grafe as empresas: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS 
EIRELI – itens: 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61
,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85 e 86, no valor total de R$ 434.313,80 
(Quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta centavos); VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS LTDA – item 02, no valor total de R$ 10.192,00 (Dez mil cento e noventa e dois 
reais); ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – item 13, no valor total de R$ 4.007,40 (Quatro 
mil e sete reais e quarenta centavos); UNICA SANEANTES LTDA  – itens: 36,63 e 67, no valor 
total de R$ 1.681,80 (Um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos); e INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE  – itens: 79,82 e 83, no valor total de 
R$ 5.820,00 (Cinco mil oitocentos e vinte reais).

Lagoa de Dentro(PB), 10 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos ser-

viços de PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA na Rua Cel. João Lourenço, nesta cidade de Lagoa Seca/
PB, objeto do Convênio nº 0042.006.00647110–9 – Contrato nº 1075382–43/2021 – SINCOV nº 
912664. LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA ROCHA 
CAVALCANTE 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 mesmo local da primeira reunião e ocorrerá às 09h00min do dia 21 de março de 2023. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

Lagoa Seca - PB, 10 de março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00037/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores: OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (083) 33661991.

Lagoa Seca - PB, 10 de março de 2023.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cirilo Jose de Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Mato Grosso–PB. De acordo com especificações contidas no 
Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34421001. E-mail: licitamatogrosso@gmail.com. Edital: 
www.matogrosso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Mato Grosso - PB, 10 de Março de 2023
FRANCISCO MANOEL DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00021/2023
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresas para aquisição parcelada 
de itens de papelaria, material escolar e pedagógico com o objetivo de atender as necessidades da 
secretaria municipal de educação de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 
24/03/2023, às 09h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.
tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho-PB, 10/03/2023.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00022/2023
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Prefeitura de Nazarezinho-PB, conforme 
Edital. Abertura das propostas: dia 24/03/2023, às 10h30, através do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho-PB, 10/03/2023.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00023/2023
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresas para aquisição par-
celada de material de construção com o objetivo de atender as necessidades de Secretarias do 
município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 27/03/2023, às 09h, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br e www.
nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho-PB, 10/03/2023.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (KITS) DESTINADO A DOAÇÃO AOS ALUNOS 

MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca as empresas CAVAL-

CANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 22.526.394/0001-59; L. N. DE FIGUEI-
REDO SILVA IMPRESSAO (NORDESTE GRÁFICA) - CNPJ: 29.250.038/0001-02; LAVOISIER 
GOMES DE SENA 05378099455 - CNPJ: 28.546.771/0001-06; MAURILIO DE ALMEIDA MEN-
DES - CNPJ: 03.467.684/0001-24; PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 - CNPJ: 
31.578.656/0001-10; SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03; 
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 33.682.705/0001-95; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA - CNPJ: 20.008.831/0001-17, para continuidade da reunião para abertura e 
julgamento das propostas de preços e habilitação da licitação Pregão Presencial 004/2023 ocorrerá 
no dia 13/03/2023 as 13:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 378, Centro, Pedro 
Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?Tab=1&i
sModal=false&ctx=201140

Pedro Régis/PB, 10 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0002/2023, EM 

02.01.2023.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ E A EMPRESA POSTO DIESEL SÃO 

JOSE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM O ABASTECIMENTO 

NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DE TODAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2023.

OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

PIANCÓ-PB, 10 DE MARÇO DE 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE RE-
FERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março de 2023. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 24 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou 
hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 10 de Março de 2023
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Poço de José De Moura, comunica aos 

interessados que vem realizar Chamamento Público para o Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviço de realização de exames de imagem, do tipo ultrassonografia, destinadas a 
manutenção de Saúde Pública do Município de Poço José de Moura/PB. Data e Local, às 10:00 
horas do dia 22/03/2023, na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal, na Avenida Frei 
Damião, nº 252 - Centro – Poço de José De Moura/PB.

Poço José de Moura - PB, 10 de março de 2023
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2023 SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB, ATRAVÉS DA PREGOEIRA ABAIXO 

TRANSCRITO, TORNA PÚBLICO E COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCON-
TRA ABERTA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2023 SRP, 
DO TIPO “MENOR PREÇO”, CUJO OBJETO É O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. DATA DE 
ABERTURA: 23/03/2023 ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). RECURSOS: PREVISTOS 
NO ORÇAMENTO VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02 E 
SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; 
DECRETO FEDERAL Nº 3.555/00; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS. CÓPIA DO EDITAL E DE-
MAIS DOCUMENTOS PERTINENTES ESTARÃO À DISPOSIÇÃO NO SITE WWW.TCE.
PB.GOV.BR E NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE PUXINANÃ, À AV. VINTE 
E OITO DE JANEIRO, 20 – CENTRO – PUXINANÃ - PB NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
ATRAVÉS DO E-MAIL: CML.PUXINANA@GMAIL.COM. OUTRAS INFORMAÇÕES PELO 
TELEFONE (83) 3380-1007

PUXINANÃ, 10 DE MARÇO DE 2023.
GISLEY MORAIS SOUTO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2023 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2023 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Material Elétrico. Data de abertura: 23/03/2023 às 11h30min 
(Horário Local). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.
pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 10 de março de 2023.
Gisley Morais Souto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Abertura da 
sessão pública: 09:30 horas do dia 23 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:35 horas do 
dia 23 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 17 de Fevereiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPI-
TALARES. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 23 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 11:35 horas do dia 23 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 17 de Fevereiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DE USO CONTROLADO. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 24 de Março de 2023. 
Início da fase de lances: 11:05 horas do dia 24 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e 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) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 10 de Março de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2023

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-
posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s 
DA ATENÇÃO BÁSICA; ADJUDICO o seu objeto a: 3S VISION HOSPITALAR – COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT - R$ 4.740,00; BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI - R$ 1.200,00; CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A - R$ 9.600,00; L G 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 403.215,10; MEDILAR IMPORTACAO E DIS-
TRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - R$ 36.596,80; MEDLEVENSOHN 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 121.100,00; 
ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 62.391,90; PHOS-
PODONT LTDA - R$ 34.388,46.

Remígio - PB, 07 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RE-
FERENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO 
BÁSICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 3S VISION HOS-
PITALAR – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT - R$ 
4.740,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 1.200,00; CMOS DRAKE DO NORDESTE 
S.A - R$ 9.600,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 403.215,10; MEDILAR 
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - R$ 36.596,80; 
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 121.100,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 
62.391,90; PHOSPODONT LTDA - R$ 34.388,46.

Remígio - PB, 07 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 22 de 
Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMEN-
TO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DA CESTA DO DESJEJUM 
DA SEMANA SANTA, PARA DOAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; 
www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 10 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO

PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E INICIO DA FASE DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023

O Pregoeiro Oficial comunica a abertura da sessão para cadastro das propostas e início da fase 
de lances do Pregão Presencial nº 00009/2023, para o dia 14 de março de 2023 às 09:00 horas, 
ficando a sessão marcada na Câmara Municipal localizado na Rua João Pessoa, 63, Centro, Remígio 
– PB, para local com melhores adequações quanto a quantidade de interessados. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33641631. 
E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 10 de março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 14:00 horas do dia 23 de 
Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 12M³ PARA O 
MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 10 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; Decreto 
Federal nº 8.250/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 10 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00011/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 
Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 
1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Assistência 
Farmacêutica 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal 16210000 Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00093/2023 - 07.03.23 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A - R$ 9.600,00; CT Nº 00094/2023 
- 07.03.23 - PHOSPODONT LTDA - R$ 34.388,46; CT Nº 00095/2023 - 07.03.23 - MEDLE-
VENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
121.100,00; CT Nº 00096/2023 - 07.03.23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - R$ 36.596,80; CT Nº 00097/2023 - 07.03.23 
- ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 62.391,90; 
CT Nº 00098/2023 - 07.03.23 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 1.200,00; CT Nº 
00099/2023 - 07.03.23 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 403.215,10; 
CT Nº 00100/2023 - 07.03.23 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT - R$ 4.740,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no 
dia 24 de março de 2023 às 10h00min, objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de 
peças e serviços, conforme demanda, para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves 
e pesados pertencentes à prefeitura municipal; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio 
sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na Rua João Ferreira Alves, s/n, centro, 
RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 
12:00 Horas, e-mail: cplrpoco@gmail.com.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 10 de março de 2023.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
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 menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA 
PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 24 de Março de 2023. Início da 
fase de lances: 10:31 horas do dia 24 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.
portaldecompraspublicas.com.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 09 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de março de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
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 menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 12:00 horas do dia 27 de 
Março de 2023. Início da fase de lances: 12:01 horas do dia 27 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 refe-
ridas 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.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
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 menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA, PREVEN-
TIVOS E CORRETIVOS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS, 
DESTINADOS A FROTA VEICULAR PORTE MÁQUINA PESADA DESTE MUNICÍPIO. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 28 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.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
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 menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA AUTOMOTIVOS, 
PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENU-
ÍNAS, DESTINADOS A FROTA VEICULAR PORTE LEVE E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 27 de Março de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas 
do dia 27 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.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
O Presidente da CPL comunica que no Aviso da Tomada de Preços nº 0003/2023, Objeto: 

Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavi-
mentação de ruas nas travessas projetadas 25, 26 e 30, localizadas na Vila Regina – Zona urbana, 
no município de Rio Tinto – PB, que foi publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal a União 
dia 07 de março de 2023, “onde se lê: LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES LTDA; 
ANCORA CONSTRUTORA LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRU-
COES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; EMPREENDIMENTOS 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 CONSTRUCAO CIVIL LTDA; VR CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.; leia-se: LICITANTES HA-
BILITADOS: A S CONSTRUCOES LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; D K CONSTRUCOES 
EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; EMPREENDI-
MENTOS 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 CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA; VR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA MMV LTDA. 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, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3206-0910

Rio Tinto – PB, 09 de março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
O Presidente da CPL comunica que no Aviso da Tomada de Preços nº 0003/2023, Objeto: 

Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavi-
mentação de ruas nas travessas projetadas 25, 26 e 30, localizadas na Vila Regina – Zona urbana, 
no município de Rio Tinto – PB, que foi publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal a União dia 
07 de março de 2023, “onde se lê: 14/03/2023, às 11:00 horas; leia-se: 15/03/2023, às 13:30 horas. 
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, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3206-0910

Rio Tinto – PB, 09 de março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 

e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veículos e máquinas 
a serviço do município de Santa Luzia/PB.

CONTRATO Nº 00037/2023 - CONTRATADA: A JULIANNY LIMA DA SILVA, CNPJ nº 
13.258.973/0001-77. VALOR GLOBAL: R$ 199.450,00, vencendo no(s) seguinte(s) lote(s): 1, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00038/2023 - CONTRATADA: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA 
DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ nº 33.538.090/0001-28. VALOR GLOBAL: R$ 164.420,00, 
vencendo no(s) seguinte(s) lote(s): 6, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00039/2023 - CONTRATADA: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97. VALOR GLOBAL: R$ 
143.290,00, vencendo no(s) seguinte(s) lote(s): 7, conforme proposta da vencedora anexa ao 
processo.

CONTRATO Nº 00040/2023 - CONTRATADA: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA – ME, 
CNPJ nº 40.983.728/0001-03. VALOR GLOBAL: R$ 311.600,00, vencendo no(s) seguinte(s) lote(s): 
2, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00041/2023 - CONTRATADA: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, CNPJ nº 02.620.622/0001-48. VALOR GLOBAL: R$ 688.700,00, vencendo no(s) seguinte(s) 
Lote(s): 3, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00042/2023 - CONTRATADA: TOP PECAS LTDA, CNPJ nº 01.184.984/0001-70. 
VALOR GLOBAL: R$ 275.100,00, vencendo no(s) seguinte(s) lote(s): 4, 5, 8, 9, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 28/02/2023 a 31/12/2023.
DATA DOS CONTRATOS: 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
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 09:00 horas do dia 27 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 PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 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, 10 de Março de 2023
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO DISTRITO DE CACIMBINHA, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, CONFORME O CONVÊNIO SICONV N° 924852/2021 
E OP 1081963-51/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 06301/2022 - JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 1º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 120 dias. ASSINATURA: 17.02.23

São João do Tigre – PB, 17 de Fevereiro de 2023.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO n° 041/2023
TOMADA DE PREÇOS n° 001/2023

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB 

vem a público comunicar que no dia 13 de março de 2023, no site oficial do município: www.
saojosedobrejodocruz.pb.gov.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR 
PREÇO, adjudicação POR VALOR GLOBAL, com execução indireta, sob o REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinado a Construção de Portal no Município de 
São José do Brejo do Cruz/ PB.

Será realizado o credenciamento dos representantes das empresas licitantes, recebimento do 
Certificado de Registro Cadastral e recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e 
PROPOSTA, no dia 30 de março de 2023, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala 
das Licitações – situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. 

Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: licitacao@saojosedobrejodocruz.
pb.gov.br.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 10 de março de 2023.
José Fábio Saraiva dos Santos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, para: Contratação de empresa 
para realização de serviços médicos para exames de ultrassonografias, Radiologia geral, 
Mamografia e entre outros para o Município de São José de Espinharas - PB. Data e horário 
do início da disputa: 09:00 hs do dia 24/03/2023. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 10 de Março de 2023.
José Matheus Paulo Morais

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios desti-
nados à merenda escolar e abastecimento da sede da prefeitura e diversas secretarias do municipio 
de Sapé. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 23 de Março de 2023. Início da fase de 
lances: 10:01 horas do dia 23 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal 
nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 13 de Fevereiro de 2023
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz-PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Março de 2023. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 23 de Março de 2023. Referência: horário de Brasília-DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 
horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra da Raiz - PB, 09 de Março de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
Básicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Serra da Raiz - PB, 09 de Março de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 023/2023 
Objetivo: Contratação de empresa especializada na realização de treinamentos/palestras 

e formações para secretaria municipal de Saúde de Serra Grande-PB, conforme especifica-
ções no edital.

Data da sessão: 27 de março de 2023, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no 
prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.
pb.gov.br/licitacaolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 10 de março de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE CON-
GELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO COMPROVADAMENTE CARENTE 
NA SEMANA SANTA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 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: Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-
-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 10 de Março de 2023
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00 –SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO – 12.306.2004.2017. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.99 – MATERIAL 
DE CONSUMO. 150001000 – RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIOS); 1552000 – TRANSF. 
DE RECURSOS DO FNDE (PNAE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00070/2023 - 08.03.23 - 
PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 161.912,50; CT Nº 00071/2023 - 08.03.23 - RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 275.150,00; CT Nº 00072/2023 - 08.03.23 - JOSE DA S 
FERREIRA - R$ 8.635,00; CT Nº 00073/2023 - 08.03.23 - - JCASIF COMERCIO VAREJISTA 
DE CEREAIS LTDA - R$ 32.275,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que a reunião marcada para o 

dia 20/03/2023, ás 11:00, foi adiada para o dia 23 de março de 2023, ás 09:00 horas, por questões 
de falha no sistema, será no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão como objeto: Locação de veículos leves para atender as 
necessidades da prefeitura de Sousa, conforme termo de referência em edital. Os interessados 
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.
br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 
4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os 
dias úteis na sala da CPL

Sousa, 10 de março de 2023
Alyne Santos de Paula

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 10 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Av 1 de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 22 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÕES AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NOS PRO-
GRAMAS DA SMAS DO MUNICÍPIO – EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 1.279/2018. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: https://www.sume.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Sumé - PB, 10 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DJAIME ANDRADE DA ROCHA, 

PEDRO MORENO GONDIM, SETE DE SETEMBRO E PROJETADA 01, LOCALIZADAS 
NO MUNICIPIO DE TACIMA – PB. LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI; EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ENGECAL COMERCIO E 
CONSTRUCAO LTDA; TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO 
LTDA. LICITANTES INABILITADOS: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA; ENGEMAX 
CONSTRUÇOES ENG EIRELI; MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES 
LTDA; SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES 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 20/03/2023, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - 
PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 
W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com.

Tacima - PB, 08 de março de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 - 000
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/
sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Março 
de 2023. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 23 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 refe-
ridas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: 
https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado.

Tacima - PB, 08 de Março de 2023
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ADIAMENTO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0038/2023

O Pregoeiro do município torna público, que o pregão acima que tem como objeto Aquisição 
parcelada de Materiais de limpeza, higiene pessoal, saneantes, utensílios e descartáveis, 
destinados a manter as atividades de diversas Secretarias do Município de Teixeira- PB, que 
estava marcado para ocorrer no dia 15 de março de 2023, às 09h00min, está ADIADO para 
o  dia 17 de março de 2023, às 08h30min, local: Portal de Compras Públicas – www.portalde-
compraspublicas.com.br.

INFORMAÇÕES:  As informações e atendimentos estão sendo realizados em todos os dias úteis, 
das 07h às 13h, pelos canais eletrônicos de atendimento oficiais da Prefeitura de Teixeira/PB, no 
site oficial do município www.teixeira.pb.gov.br e teixeiralicitacao@gmail.com

Teixeira – PB, 10 de março de 2023.
CHARLLES MARÇAL SOARES

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO SESSÃO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 002/2023

A CPL do município de Teixeira, torna publico que a sessão anteriormente marcada para dia 16 
de março de 2023 as 08:30 esta adiada para dia 17 de março de 2023, as 10:30horas.   

INFORMAÇÕES: na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 
de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas 
às sextas-feiras, das 8h às 13h, ou pelo e-mail  teixeiralicitacao@teixeira.pb.gov.br 

Teixeira – PB, 10 de março de 2023
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA Nº 003/2023

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023
OBJETO: Aquisição de TNT e Tecidos diversos para atender as demandas das Secretaria de 

Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego e Renda e Secretária de Cultura do município, 
conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.649,92(dezenove mil seiscentos e 
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 13 de março de 2023 às 17:00 horas
TÉRMINO EM: 20 de março de 2023 às 8:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br  
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 20 de março de 2023 às 10:30
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:   exclusiva/ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br. 

Teixeira – PB, 10 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Contratação Direta - Dispensa nº 002/2023

 Processo Administrativo n° 039/2023
OBJETO: Contratação de serviços digitação, seleção de documentos e organização processos 

administrativos, bem como realizando serviços internos e externos de entregas de distribuição de 
documentos, correspondências e pequenos volumes, correspondente as atividades da secretaria 
da saúde do município, conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 25.800,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos 
reais).

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS:
INÍCIO EM: 13 de março de 2023 às 17:00 horas
TÉRMINO EM: 17 de março de 2023 às 17:00 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 20 de março de 2023 às 8:00horas
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: exclusivo ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br 

Teixeira – PB, 10 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

O Ministério Público Estadual, através da sua Diretoria de Licitações, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade 
de  Pregão Eletrônico nº 003/2023, através do Sistema de Registro de Preços, tipo Menor 
Preço Global para os Lotes Ofertados, tendo como objeto a seleção de pessoa(s) jurídica(s) 
do ramo pertinente para o fornecimento, eventual e futuro, de COFFEE BREAKS, LANCHES 
E COQUETÉIS, com fornecimento de materiais e disponibilização de pessoal, para atender 
às necessidades do Ministério Público da Paraíba, em todo o Estado da Paraíba, conforme 
quantitativo e especificações constantes no Termo de Referência do Edital. O Pregão será 
realizado no dia 27/03/2023, às 08:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco 
do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Os interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela internet 
no site www.mppb.mp.br  ou na sede do Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua Ro-
drigues de Aquino, S/N, Centro, nesta Capital, de segunda a quinta-feira, no horário das 07:00 
às 17:00 horas, e, na sexta-feira no horário das 07:00 às 13:00 horas. Outras informações pelo 
fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 10/março/2023.
Francisco de Assis Martins Junior

Diretor/DILIC

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/010478

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/HC
DATA DE ABERTURA: 23/03/2023 - ÀS 08h30minh.
INÍCIO DA DISPUTA: 23/03/2023 – ÀS 09h30minh.
REGISTRO CGE Nº 23-00318-0
LICITAÇÃO BB Nº 990916
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE HEMÁCIAS PARA ATENDER O 

HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA E TODA HEMORREDE.
O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny 

Carvalho de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 870/2022/GS/SES, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por ITEM. O Edital ficará à dispo-
sição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou 
nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.br e www.centraldecompras.
pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
659 – Outros Recursos Vinculados a Saúde. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 10 de março de 2023.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ¬¬¬286/2023
REGISTRO DE PREÇOS

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 073/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo 
de 20 de dezembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, 
às 09 (nove) horas do dia 22 de março de 2023, na sala de reuniões do Centro Administrativo 
da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João 
Pessoa/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/2023, tipo MENOR PREÇO, sob 
o regime de empreitada por Item, a qual será processada e julgada em conformidade com a 
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei 
nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal 
nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de veículos, para uso em representação e serviços 
dessa Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, 
poderão ser obtidas no endereço acima, no endereço eletrônico http://www.al.pb.leg.br/
transparencia/administracao/licitacoes, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone 
(83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente da comissão permanente de licitação da 
Assembleia Legislativa (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 
17h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 10 de março de 2023.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2022
PROCESSO Nº 38.000.000166.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado à Polícia Civil 
do Estado da Paraíba, conforme edital e anexos, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 24/03/2023 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 23-00116-9
João Pessoa, 10 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONJUNTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Pelo presente Edital, na forma estatutária da APROM e SINDSERVS, convoca todos os Pro-
fissionais do Magistério da Rede Pública do Município de Sapé/PB, ativos e inativos, associados 
ou não, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se às 09h00min do dia 15 de 
março de 2023, no Salão Imperial Recepções situado à Rua Simplício Coelho, 166, Centro, Sapé/PB, 
CEP: 58340-000, em primeira convocação ou 30 minutos após em segunda e última convocação. A 
Assembleia será realizada, respectivamente, para o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Deliberação sobre a GREVE;
b) Transformar a Assembleia permanente, marcando sessões sem necessidade de novos editais.

Sapé, Paraíba, 10 de março de 2023.
        Tiago Teodósio Frutuoso de lima                             Wilsom Estevam da Costa 
             Diretor Presidente da APROM                           Diretor Presidente do SINDSERVS

EBER GOMES DE LIMA, CPF: 073.617.234-38, torna público que requereu a SEMAPA- Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de CABEDELO-PB, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para fins 
de regularização de  uma casa residencial unifamiliar na rua JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA FILHO, 
308, BL A, FORMOSA, CABEDELO-PB.

URBAN INTERMARES 01 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA inscrito sob o CNPJ 
nº 35.476.695/0001-67 torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Agricultura de Cabedelo a Licença de Instalação (LI) para construção de um edifício multifamiliar 
situado a Avenida Oceano Atlântico S/N, Q-01 L-7A Loteamento Bela Vista, Cabedelo PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2023-000999/TEC/LI-0107 para a construção de 20 
unidades habitacionais com infraestrutura completa no município de CARAUBAS - PB. 
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