
Vereadora Fabíola Rezende defende monitoramento 
próximo ao Estádio Almeidão para proteger animais.

Gatos são torturados 
e mortos no Cristo

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Governador reduz valor do ITCD 
e estica prazo de parcelamento

alívio

Legislação foi publicada no DOE e define novas faixas tributáveis para bens de herança e doações.  Página 17
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Mãe e filha foram encontradas abraçadas, já sem vida, nos escombros. Buscas vão continuar hoje. As chuvas deixaram várias ruas alagadas e enlameadas. Página 15

Temporal soterra 11 casas e deixa oito mortos em Manaus
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Morre em Sousa
ex-prefeito Cozinho 
Gadelha, aos 82 anos

Médico e político, Nicodemos 
de Paiva Gadelha sofreu infarto na 
tarde de ontem. Deixa três filhos.
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Opera Paraíba realiza, 
em CG, nova série de 
cirurgias de catarata

Série de 150 procedimentos foi 
iniciada, ontem, no Hospital das 
Clínicas, em Campina Grande.
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Mestre em Direitos 
Humanos assume 
PRF no estado

Pedro Ivo Nogueira Loureiro é 
formado em Direito e, também, é 
perito em acidentes de trânsito.
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n “Foi mais um daqueles 
resultados que consideramos 
injustos (Botafogo x Nacional 
de Patos), mas quem disse 
que o futebol tem justiça?”.

Ivo Marques

Página 22

n “Aos 70 anos, quando 
muitos pensam na 
aposentadoria, busco novas 
responsabilidades. Assumo a 
Abrajet pela terceira vez”.

Abelardo Jurema Filho

Página 2
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Pinturas do artista plástico Chico Ferreira também 
apresentam rachaduras, resultado de vandalismo. Emlur fará 

lavagem geral das paredes no próximo fim de semana. 
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Viaduto tem painéis pichados 
e Emlur providencia limpeza

Livro aborda 
estereótipos sobre  
região nordestina

 “Nordeste nunca houve”, 
de Johniere Ribeiro, está em fase 
de campanha de financiamento 
e será lançado em junho. 

Página 9



O papa Francisco, que completou 10 anos à frente da liderança da Igreja Ca-
tólica, ontem, quebrou paradigmas e confrontou, em diversos anos, o rígido 
código canônico da longeva instituição religiosa.  

O seu pontificado tem uma marca indelével: é instituído sob a ideia da hu-
mildade e da solidariedade como postura humana para a evolução espiritual 
do ser, em contraponto às coisas materiais, ao consumismo, ao individualis-
mo, que ele classifica como “tristeza individualista que escraviza”, e à exclu-
são social regida pelos interesses econômicos.  

Francisco, o primeiro pontífice latino-americano – é nascido em Buenos Ai-
res, na Argentina, em dezembro de 1936 –, é tido como um progressista, cuja 
bandeira, que ele diz ter sido “roubada” pelos comunistas, é o da defesa ine-
gociável da justiça social, da defesa dos pobres e oprimidos.   

De fato, Francisco não é um papa padrão. Nunca o foi, desde que foi elei-
to, em 13 de março de 2013, para liderar a Igreja Católica, que tem 1,38 bilhão 
de membros.  

Por vezes, fez declarações polêmicas que causaram rebuliço na alta cúpu-
la da igreja, ao tratar de temas considerados tabus, entre os quais os abusos 
sexuais de crianças e adolescentes cometidos por padres; a homossexualida-
de; os métodos contraceptivos; divórcio e a igualdade de gênero. Antecipan-
do um pedido de perdão pelo trocadilho, podemos dizer que é um papa sem 
papas na língua. 

No terceiro ano de seu pontificado, ele fez um inusitado mea-culpa pela igre-
ja, o que corroborou a sua intenção de aproximar a instituição dos que são mar-
ginalizados. Foi uma mensagem ilustrativa de que Francisco não seguiria a li-
nha ortodoxa que permeia a história da igreja: “Eu acho que a igreja não deve 
somente pedir perdão a esta pessoa que é homossexual, mas também aos po-
bres, às mulheres exploradas, às crianças exploradas pela sua mão de obra. 
Tem que pedir perdão por haver abençoado muitas armas”.  

Obviamente, o pontífice não aboliu, propriamente, regras canônicas que 
permeiam a história da igreja, mas se propôs a fazer o debate de como a ins-
tituição secular deveria adotar novos entendimentos sobre as relações huma-
nas em face das novas demandas que se apresentam num mundo globalizado.  

Como dizem alguns dos chamados vaticanistas – estudiosos de assuntos 
relacionados ao Vaticano, como o professor da Pontifícia Universidade Grego-
riana de Roma, Filipe Domingues –, o papa Francisco “não muda a doutrina, 
muda a abordagem”. Mas foi essa postura que o levou a conquistar a simpatia 
de milhões de católicos, que o consideram o símbolo de uma ideia de reforma 
dentro do catolicismo. 

Artigo

Fora do padrão
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Os desafios do homem
Ao longo de minha vida, sempre fui mo-

vido a desafios. Pessoal ou profissionalmen-
te, são nas situações mais delicadas, e ne-
cessárias, que costumo suprir as minhas 
deficiências, exercendo a minha capacidade 
de superação. Meu pai, durante o seu exílio 
em Lima, já me ensinava: “É na adversidade 
que aprendemos, é na dificuldade que cres-
cemos e nos superamos; e é com a vontade 
de vencer que atravessamos todos os obstá-
culos para seguir em frente, acreditando no 
futuro, nos  desígnios de Deus, e nos empe-
nhando ao máximo para cumprir o  papel 
de servir aos nossos semelhantes.

Aos 70 anos, quando muita gente pensa 
na aposentadoria, estou sempre buscando 
novas responsabilidades. É imbuído desse 
sentimento que assumi  a presidência da As-
sociação dos Jornalistas de Turismo da Pa-
raíba, motivado e disposto a manter vivo o 
legado deixado pelo saudoso companheiro 
Wills Leal que, há 37 anos,  plantou a semen-
te da Abrajet da Paraíba, com o objetivo de 
reunir jornalistas e profissionais da comu-
nicação comprometidos  com o desenvolvi-
mento turístico do Estado;  em oferecer su-
gestões, alternativas e críticas aos poderes 
públicos, e, sobretudo, em não permitir que 
interesses econômicos possam  se sobrepor 
aos interesses da população.

Ocupo este cargo pela terceira vez. E pela 
terceira vez, na maturidade dos meus ‘seten-
tões’, chego bem mais consciente e  objetivos 
mais amplos,  pensando na atividade como  
desenvolvimento sustentável;  na proteção 
das nossas falésias, da mata atlântica e be-
lezas naturais; de promover o nosso produ-
to turístico em João Pessoa e no interior do 
Estado; e, sobretudo,  de defender e proteger 
as nossas praias da ambição dos que se re-
cusam a obedecer os limites constitucionais 
das construções na orla marítima.

Também nos move a intenção de incenti-
var o fortalecimento de nossa rede hotelei-
ra; de prestigiar e apoiar as iniciativas que 
geram empregos, recursos e novas possibi-
lidades na economia. De colaborar com o 
Governo do Estado, com as prefeituras mu-
nicipais e com as entidades e instituições 
que atuam nesse sentido de trabalhar pelo 
bem comum.

A Abrajet da Paraíba é composta por 
uma equipe do mais alto nível, de jornalis-
tas experientes, com os mais relevantes ser-
viços prestados à sociedade paraibana, com-
prometidos com a coletividade; com a   ética 
e a verdade. E é com eles que vamos traba-
lhar para engrandecer a entidade e fazer 
dela um instrumento confiável para lutar 
pelo fortalecimento do turismo sem com-
prometer a qualidade de vida da população.

Estou bastante confiante e otimista. 
Como deixou escrito o grande líder pacifis-
ta Mahatma Gandhi, quem não vive para 
servir, não serve para viver.

Não sou músico. O que entendo des-
se assunto se resume às músicas que ouço 
diariamente, quando estou dirigindo e nos 
momentos de lazer. Porém, tenho consciên-
cia que devemos dar mais atenção à música, 
principalmente porque esta arte, em especial 
a brasileira, é por excelência democrática. Ou 
seja, significa dizer que há música para to-
dos os gostos e identidades.

Sendo assim, quero propor inicialmente 
um exercício. Que tal pensarmos a nossa ci-
dade como uma grande partitura musical? 
Parece absurdo? Então imagine as ruas, ave-
nidas, alamedas da cidade formando uma 
longa pauta musical. Visualize os prédios, 
as casas, as igrejas, as fábricas, os shoppings, 
as favelas e os parques em representação às 
notas, arranjados neste grande pentagra-
ma, formando uma delirante partitura mu-
sical. Cada uma dando os tons e semitons, 
numa escala frenética que se sucede coti-
dianamente.

A melodia e o timbre são dados pelos ha-
bitantes. O ritmo será ditado pelo abrir e fe-
char dos semáforos de cada esquina. Ouça 
a música polifônica do amarelo piscante do 
semáforo ecoando na madrugada, cantan-
do para a cidade que aparentemente dorme.

Nós moramos numa grande orquestra! E, 
por mais incrível que pareça, ela reúne um 
conjunto de sons harmoniosos entre si. A ci-
dade é polifônica. E essa polifonia, resultado 
da multiplicidade de seus músicos e da di-
versidade dos timbres culturais, produz dia-
riamente uma linda e triste, movimentada e 
estática, segura e perigosa sinfonia. E o mais 
extraordinário: todos nós somos os regen-
tes dessa grande orquestra. Somos os Mes-
tres da Harmonia. E, se isto é verdade, cabe 
a nós cidadãos o dever de estimular na socie-
dade uma combinação democrática e agra-
dável de sons que possam comover a alma 
dos habitantes desta cidade para ações posi-
tivas, integrativas, de respeito as diferenças. 
Salve as diferenças. Sempre democráticas!

A cidade é múltipla, reiterativa e está em 
constante transformação. “São Paulo é povo 
em movimento”, lembrando a forte expres-
são da década de 80 para simbolizar a ri-

queza da participação comunitária dos mo-
vimentos sociais na capital. As iniciativas 
coletivas e individuais que despontam co-
tidianamente, visando à melhoria de São 
Paulo, certamente são exemplos vibrantes 
de como os moradores desejam reger os tons 
desta metrópole. E decerto em diversos ou-
tros territórios espalhados pelo Brasil.

Então cabe a cada cidadão indiscutivel-
mente participar da construção de uma sin-
fonia que possibilite a recuperação e ma-
nutenção de lugares de convívio social em 
nossa sociedade, que estimulem o respeito 
à diversidade e multiplicidade de culturas 
aqui presentes. E, sobretudo, trabalhar para 
que a educação do cidadão e o espírito da de-
mocracia participativa floresça e amadure-
ça. Que sejam elas as linhas do pentagrama 
nas quais estarão grafadas as notas que en-
toarão o aumento da qualidade de nossas vi-
das e o respeito ao próximo.

Afinal, todos nós queremos e precisamos 
participar democraticamente dessa sinfonia, 
compondo músicas alegres e harmoniosas, 
simples e fáceis de serem tocadas, cantadas 
e que tragam não só o deleite para nossas al-
mas, mas uma cultura política que estimule 
a participação popular visando o amadure-
cimento de nossa democracia.

Amadurecimento democrático
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“Se tiver uma  
brechinha”  

De volta ao 
ninho tucano 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

o papa é pop: FranciSco aDere 
ao podcast em menSagem a FiéiS  

Diretório cita cinco nomeS 

comanDo Seria Da FeDeração 

“Qual o problema De DiScutir?” 

O diretório municipal do PT, comandado por An-
tônio Barbosa, ligado ao ex-governador Ricardo 
Coutinho, não só defende candidatura própria 
como já antecipou possíveis nomes que poderão 
ser alçados à condição de candidatos. Em nota, 
citou Luciano Cartaxo, Marcos Henriques, Már-
cia Lucena, Cida Ramos e Estela Bezerra. Essas 
duas últimas já foram candidatas a prefeita da 
capital.  

Jackson Macedo tachou o anúncio do diretório 
municipal de “erro grosseiro e insanidade políti-
ca”. E enfatizou: não é a direção municipal que 
vai coordenar o processo eleitoral de 2024. “O PT 
faz parte de uma federação. PV e PCdoB estão 
envolvidos nesse processo”, explicou.  

“E se Cícero Lucena se filiar a um partido desse 
campo [da esquerda], qual o problema de colo-
car a candidatura dele na mesa, de discutir?”, 
questiona Jackson Macedo. A fala do dirigente 
vem após surgirem especulações de que o prefei-
to de João Pessoa poderia migrar para o PDT, que 
está em tratativas com o PSB e Solidariedade 
para formar uma federação.      

Do deputado federal 
Ruy Carneiro (PSC), 
em entrevista a uma 
rádio, em que crava 
seu retorno ao ninho 
tucano. “Uma possível 
volta ao PSDB está 
bem encaminhada. 
Não saímos do partido 
com problemas, o que 
houve foi a dificulda-
de de formar chapas 
[em 2022]”, explicou. 
Ele deverá reassumir 
também a presidência 
estadual da legenda.   

“Não posso ser candi-
dato de mim mesmo, 
mas se tiver uma bre-
chinha, eu também 
quero”. Do deputa-
do Hervázio Bezerra 
(PSB), referindo-se à 
indicação, pela ALPB, 
do próximo conselheiro 
do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB). 
Até então, só Tião Go-
mes, seu correligioná-
rio, havia anunciado a 
intenção de ser indica-
do ao TCE-PB.  

O Papa Francisco, cujo pontificado completou 
10 anos na segunda-feira, 13, mostrou que se 
adapta rápido às novas formas de se comuni-
car com os fiéis, nesses tempos de plataformas 
e ferramentas digitais. De acordo com fonte do 
Vaticano, quando foram gravar sua mensagem 
pela passagem da data, ele teria indagado ao 
repórter do Vatican News, portal de notícias do 
Vaticano: “O que é um podcast?”. Ao ouvir a 
explicação, sossegou e disse: “Legal, vamos lá”.   

“irreSponSabiliDaDe Sem tamanho”, 
Diz JackSon Sobre antecipação Do 
Debate eleitoral por Diretório Do pt 

A divergência de ideias sobre estratégias políticas 
não é fator raro dentro do PT. Ao contrário. E tanto é 
assim que o partido tem militantes organizados pe-
las chamadas ‘tendências’ – na Paraíba tem o Cole-
tivo Paulo Freire, Reviravolta, PT pela Base, Articula-
ção de Esquerda e Militância Socialista. A propósito 
das divergências, uma agora está exposta, após o di-
retório municipal de João Pessoa anunciar, faltando 
quase dois anos para a eleição de 2024, que o par-
tido terá candidatura própria em João Pessoa e que 
não apoiará a postulação do prefeito Cícero Lucena 
(PP), que tentará a reeleição – o prefeito tem sinali-
zado com a intenção de ter o PT em sua base. O pre-
sidente estadual do partido, Jackson Macedo (foto), 
reagiu com veemência à decisão de seus pares do di-
retório municipal: “Não tem como você cravar agora 
em 2023 uma tática eleitoral que só vai acontecer no 
próximo ano. Dizer agora que o PT vai ter candida-
tura própria, já antecipar nomes, é de uma irrespon-
sabilidade sem tamanho”. Semana passada, como 
registrou a coluna, Jackson afirmou que “Passou o 
tempo de o PT disputar por disputar”, destacando 
que teria de ser um nome bem situado nas pesqui-
sas, porque “Candidatura isolada, que complique a 
federação [PT, PCdoB e PV], não faz sentido manter”.  

Categoria faz caminhada hoje até o gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima

Professores decidem manter 
greve em Campina Grande

mesmo com ilegalidade

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com 

Os professores da Rede 
Municipal de Ensino de 
Campina Grande decidi-
ram ontem, em assembleia, 
permanecer em greve, mes-
mo após a Justiça decretar a 
ilegalidade do movimento.  
A categoria marcou um ato 
público para hoje, em frente 
à Secretaria de Educação do 
Município, às 8h, de onde 
sairá em caminhada até o 
gabinete do prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD).  

De acordo com o pre-
sidente do  Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste 
e da Borborema (Sintab), 
Franklyn Barbosa, os pro-
fessores decidiram, por 
unanimidade, permanecer 
com a greve. Ele ressaltou, 
ainda, que enquanto não 
receber qualquer notifica-
ção da Justiça, os servido-
res vão permanecer com o 
movimento por tempo in-
determinado. 

“Nós não fomos notifica-
dos ainda e os professores 
decidiram, por unanimi-
dade, continuar na greve. A 
greve é legal, os professores 
decidiram fazer mais um 
ato em frente à Secretaria 
da Educação, em caminha-
da até o gabinete do prefei-
to. Até recebermos a notifi-

No último dia 6 de março, 
os professores se reuniram 
com o prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), numa tentativa de ne-
gociação para evitar a greve. 
No entanto, em assembleia 
que aconteceu na manhã da 
última terça-feira (7), a cate-
goria decidiu rejeitar a pro-
posta feita pela prefeitura e 
entrar em greve. 

A proposta era de um 
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 prefei-
to Bruno Cunha Lima (PSD) 

prejudicaria servidores ati-
vos e inativos. 

Em seguida, a prefeitura 
recorreu com uma liminar 
na Justiça, para que a gre-
ve fosse considerada ilegal, 
o que foi concedido na últi-
ma quinta-feira (9). Em de-
cisão monocrática, o desem-
bargador José Ricardo Porto 
deferiu pedido de antecipa-
ção de tutela para determi-
nar a suspensão da greve dos 
professores do município de 
Campina Grande deflagra-
da pelo sindicato, em 24 ho-
ras, sob pena de multa diária 
de R$ 10 mil. 

Segundo alegou o mu-

nicípio, o movimento é to-
talmente desprovido de 
razoabilidade, visto que a 
edilidade está completa-
mente em dia com a folha de 
pagamento. Sustenta que a 
única reivindicação da clas-
se é referente ao pleito de 
reajuste do piso salarial do 
magistério da Educação Bá-
sica, que o sindicato preten-
de que seja no percentual de 
14,95%, alegando ter como 
base a Lei nº 11.738/08.

Ao deferir o pedido de an-
tecipação de tutela, o desem-
bargador José Ricardo Por-
to observou o prejuízo que a 
greve pode causar aos alunos 

da Rede Municipal de Cam-
pina Grande. “A interrupção 
das aulas - privando quase 40 
mil alunos do acesso às insti-
tuições de ensino municipais 
- prejudica insofismavelmen-
te não apenas o progresso 
intelectual dos educandos, 
mas também obstaculariza 
a fruição de outras garantias 
que lhe são asseguradas pela 
frequência escolar, dentre as 
quais se destaca a alimenta-
ção (merenda), cuja relevân-
cia é inegável, especialmente 
quando se trata da popula-
ção menos favorecida econo-
micamente, a maior depen-
dente da educação pública”.

Prejuízos a servidores ativos e inativos 

O Governo do Estado inau-
gurou, ontem, a Casa da Eco-
nomia Solidária do município 
de Ingá. O equipamento públi-
co gerenciado pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano, por meio da Secre-
taria Executiva de Segurança 
Alimentar e Economia Solidá-
ria, em parceria com a Prefei-
tura Municipal, reúne sete em-
preendimentos, com mais de 60 
artesãos comercializando seus 
produtos.

As Casas de Economia Soli-
dária são voltadas para geração 
de trabalho, renda e articulação 
de grupos que trabalham cole-
tivamente e de forma autoges-
tionária. Agrupam ações de for-
mação e capacitação, assessoria 
técnica, divulgação, comerciali-

zação e articulação social e po-
lítica do movimento de econo-
mia solidária.

Na Paraíba, já são seis Ca-
sas de Economia Solidária que 
atendem seus municípios e re-
gião (Barra de Santa Rosa, Pom-
bal, Araruna, Soledade, Sumé e 
Ingá). Ingá e região circunvizi-
nha tem grande apelo turístico, 
por isso a Casa de Economia So-
lidária, inaugurada ontem, fará 
parte da rota de guias locais, que 
terão o espaço como referência 
para a comercialização do arte-
sanato local.

Na soleniade de inaugura-
ção, a secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Pollyanna Dutra, destacou a im-
portância da parceria para o de-
senvolvimento das pessoas e da 

região. “Extremamente impor-
tante esta parceria que gera de-
senvolvimento, gera participa-
ção social e inclusão produtiva. 
Sabemos o quanto é importan-
te gerar emprego e renda para 
uma cidade. Fazer com que um 
pobre quebre o ciclo de pobreza, 
consiga produzir sua arte e co-
locar aqui na Casa de Economia 
Solidária para vender. O Go-
verno do Estado da Paraíba en-
tende que todos e todas devem 
participar do processo de desen-
volvimento”, enfatiza.

A inauguração da Casa da 
Economia de Ingá integra a pro-
gramação do Mês da Mulher na 
Economia Solidária. A secretá-
ria executiva de Segurança Ali-
mentar e Economia Solidária, 
Valéria Aragão, lembra que os 

empreendimentos alocados na 
Casa são formados, em maio-
ria, por mulheres e destaca que 
o suporte para as empreendedo-
ras irá além do espaço de comer-
cialização. “Daremos auxílio 
para as mulheres empreende-
doras do artesanato e também 
da agricultura familiar. Vamos 
trazer para esta Casa, formação, 
cursos de capacitação para que 
os empreendimentos melho-
rem ainda mais e profissionali-
zem os seus trabalhos”, garante.

O prefeito de Ingá, Robério 
Burity, enfatizou a importân-
cia da Casa de Economia Soli-
daria estar localizada em um 
espaço vizinho ao Rede Delas, 
um serviço de acolhimento às 
mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

Inaugurada Casa da Economia Solidária 
em ingá

cação, os encaminhamentos 
são esses e, quando receber-
mos, vamos convocar outra 
assembleia, que é soberana, 
e vai decidir se acata a deci-
são ou não”, disse Franklyn 
Barbosa em vídeo divulga-
do à imprensa. 

Na assembleia, a direção 
do Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos Municipais 
do Agreste e da Borbore-
ma (Sintab) apresentou à 
categoria os termos da úl-
tima reunião entre o sindi-

cato e a Prefeitura de Cam-
pina Grande, representado 
pelo secretário de Educação 
Raymundo Asfora Neto, e 
mediado pela Promotoria 
de Educação do Ministério 
Público. 

Na ocasião, o Sintab soli-
citou a folha de efetivos, co-
missionados e prestadores 
de serviço; qual é o percen-
tual utilizado pelo municí-
pio dos recursos do Fundeb 
para a folha de pagamento 
dos professores prestado-

res de serviço; e o estabele-
cimento de um prazo para a 
gestão apresentar uma nova 
proposta.

Ainda de acordo com o 
sindicato, o secretário de 
Educação se comprometeu 
em apresentar uma nova 
proposta ao prefeito, e as-
sim que obtiver a respos-
ta do gestor, que se espe-
ra que não demore mais 
de 10 dias, informará di-
retamente à Promotoria de 
Educação.

Professores municipais votaram pela continuidade da greve durante assembleia realizada ontem

Foto: Divulgação/ Sintab
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Documento não detectou problema estrutural ou tecnológico, e uma sindicância interna será instaurada

Laudo da CBTU aponta falha humana
acidente com VLts

Pouco mais de um mês 
depois do acidente envol-
vendo dois veículos leves 
sobre trilhos (VLTs), na Ilha 
do Bispo, em João Pessoa, o 
relatório técnico da Compa-
nhia Brasileira de Trens Ur-
banos (CBTU), divulgado 
ontem, apontou falha hu-
mana. De acordo com o do-
cumento, não foi detectada 
qualquer falha estrutural 
ou tecnológica. Uma sindi-
cância interna será instau-
rada para apurar o fato.

Conforme o relatório da 
CBTU, um dos VLTs, não 
parou ao chegar no desvio, 
como determina a operação. 
O mesmo trem também en-
trou no trecho onde o aci-
dente ocorreu com veloci-
dade acima da permitida. 

O documento aponta, 
ainda, que não houve ne-
nhuma falha “no sistema de 
freios dos VLTs, sinalização 

de via, via permanente, sis-
tema de controle de tráfego 
e cruzamento ou de radio-
comunicação, que pudesse 
ter dado causa ao acidente”. 
Além disso, a CBTU infor-
mou que casos dessa natu-
reza são raros, devido à se-
gurança do sistema de trens 
urbanos da Região Metro-
politana de João Pessoa. 

A colisão entre os dois 
trens ocorreu no dia 9 de fe-
vereiro, em um cruzamento 
ferroviário na Ilha do Bispo, 
na Zona Oeste da capital. O 
acidente aconteceu quando 
um dos VLTs estava saindo 
da Ilha do Bispo e o outro 
seguia no sentido Bayeux/
João Pessoa. 

À época, conforme no-
ticiado em A União, não 
houve mortes, mas deze-
nas de pessoas ficaram feri-
das e foram socorridas para 
hospitais da capital. Uma 
das vítimas precisou pas-
sar por um procedimento 
cirúrgico.

A Paraíba receberá, 
amanhã, 200 doses para 
vacinação do público-al-
vo da ação contra Mpox. 
A estratégia do Ministério 
da Saúde é para a proteção 
das pessoas com maior 
risco de evolução para as 
formas graves da doença, 
dentro do atual contexto 
de transmissão observa-
da no país, no caso, as pes-
soas vivendo com HIV. A 
distribuição acontece nes-
ta quinta-feira (16), ape-
nas para serviços de refe-
rência nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande 
e Patos.

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Jhony Bezer-
ra, explica que “a popula-
ção a ser beneficiada é o 
grupo HIV positivo, que 
é o grupo de risco para 
a doença. Esse grupo, já 
acompanhado pelos nos-
sos serviços, com a carga 
viral considerada baixa 
e adequada para rece-
ber esse imunizante, será 
atendido em João Pessoa, 
Campina Grande e em Pa-
tos. Devido ao número de 
doses que foi distribuí-
do e devido ao calendário 
do próprio Ministério da 
Saúde, somente essa po-
pulação será beneficiada. 
Havendo expansão e mais 
disponibilidade de doses, 
seguiremos as orientações 
do Ministério”, destaca.

De acordo com o pa-
norama epidemiológico 
da infecção por Mpox, a 
frequência de óbitos e a 
ocorrência de morbimor-
talidade são maiores entre 
as pessoas vivendo com 
HIV/Aids (PVHA), em es-

pecial naquelas com sta-
tus imunológico de con-
tagem de linfócitos T CD4 
inferior a 200 células. Se-
guindo as recomendações 
do Ministério da Saúde, o 
público-alvo são pessoas 
vivendo com HIV/Aids 

(PVHA): homens cisgê-
neros, travestis e mulhe-
res transexuais; com ida-
de igual ou superior a 18 
anos; e com status imu-
nológico identificado pela 
contagem de linfócitos T 
CD4 inferior a 200 célu-
las nos últimos seis me-
ses. Existem alguns cri-
térios de exclusão desse 
grupo que são: já ter sido 
diagnosticado com Mpox 
e/ou apresentar lesão sus-
peita de Mpox no momen-
to da vacinação; ter algu-
ma contraindicação para a 
vacinação. O esquema de 
vacinação é de duas doses 
da vacina MVA-BN Jyn-
neos, com quatro sema-
nas de intervalo (28 dias) 
entre as doses.

O secretário desta-
ca que, amanhã, haverá 
uma reunião de alinha-
mento da vacinação con-
tra Mpox, de forma remo-
ta. Participarão da agenda 
coordenação, profissio-
nais do SAE e responsá-
veis pela UDN; coordena-
dores de Imunização das 
Gerências Regionais de 
Saúde; coordenadores de 
Imunização dos Municí-
pios de João Pessoa, Cam-
pina Grande e Patos; coor-
denação e profissionais do 
CRIE; direção do Com-
plexo de Doenças Infecto 
Contagiosas Clementino 
Fraga; e Cosems-PB.

O Governo do Estado, por 
meio do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), vincu-
lado à Secretaria de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Setde), e em par-
ceria com o Partage Shopping, 
reinaugura, hoje, a partir das 
14h30, em Campina Grande, a 
Loja Conceito do Museu do Ar-
tesanato Paraibano. A inicia-
tiva ocorre dentro das come-
morações pelo Dia do Artesão 
– que transcorre no próximo 
domingo (19) – e vai levar à 
população da Rainha da Bor-
borema o que há de melhor no 
artesanato paraibano, com pe-
ças aprovadas em um rigoroso 
processo de curadoria.

“É uma parceria que está 
sendo retomada e vai repre-
sentar um importante meio 
de divulgação e comercializa-
ção do nosso artesanato, numa 
ação que ocorre dentro das co-
memorações pelo Dia do Arte-
são. Segmento que tem sido le-
vado a sério pelo Governo do 
Estado”, afirmou a primeira-
dama do Estado e presiden-
te de Honra do PAP, Ana Ma-
ria Lins, que participará do 
evento.

A secretária de Estado do 
Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico, Rosália Lucas, 
também ressaltou a importân-
cia de mais esta iniciativa em 
prol do artesanato paraibano. 
“O Partage Shopping é um es-
paço importante, que vai ga-
rantir aquele objetivo que o 

O Diário Oficial da União 
publicou ontem a nomeação 
do novo chefe da Polícia Ro-
doviária Federal na Paraí-
ba. Trata-se do policial Pe-
dro Ivo Nogueira Loureiro, 
de 41 anos. Ele substitui Gio-
vanni Di Mambro e desta-
ca como principal objetivo 
fortalecer o órgão no esta-
do, prezando pela cidada-
nia e excelência na presta-

ção do serviço à sociedade.
Pedro Ivo iniciou suas ati-

vidades na PRF em 2009, no 
estado do Pará. Desde 2013 
está lotado na Paraíba. O 
novo superintendente é gra-
duado em Direito pelo Centro 
Universitário de João Pessoa, 
Mestre em Direitos Huma-
nos, Cidadania e Políticas 
Públicas pela Universidade 
Federal da Paraíba, Especia-

lista em Ciências Criminais, 
em Direito de Trânsito, em 
Educação Transformadora e, 
ainda, é pós-graduando em 
Ciências Policiais.

Perito em acidentes de 
trânsito pela PRF, faz par-
te do quadro de instrutores 
da instituição, onde minis-
tra a disciplina de Perícia e 
Atendimento de Acidentes 
de Trânsito.

Paraíba recebe vacinas contra Mpox 
destinadas às pessoas vivendo com HIV

Loja Conceito do Museu do Artesanato 
Paraibano será reinaugurada hoje

duzentas doses em campina Grande

Conforme relatório da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, um dos VLTs não parou ao chegar no desvio, como determina a operação

Pedro Ivo iniciou suas atividades na PRF em 2009, no Pará

Loja Conceito do Museu do Artesanato Paraibano, no Partage Shopping

Foto: Roberto Guedes

Ítalo Arruda 
Especial para A União
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Pedro Ivo 
Nogueira 
Loureiro 
substitui 
Giovanni Di 
Mambro na 
chefia da 
PRF-PB

Pedro Ivo Nogueira é o novo chefe da PRF
no estado

governador João Azevêdo tem 
enfatizado: o artesanato como 
gerador de renda, de oportu-
nidade. Saem ganhando os ar-
tesãos, mas também a popula-
ção de Campina Grande, que 
vai dispor do melhor do arte-
sanato produzido em nosso es-
tado”, comentou.

Já a gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, chamou a aten-
ção para os esforços do Go-
verno do Estado em firmar 
parcerias, visando ao fortale-
cimento do artesanato parai-
bano. “Esse segundo momen-
to da parceria com o Partage 
Shopping representa a credi-
bilidade que o artesanato pa-
raibano vem conquistando. 
Isso é fruto das ações do Go-
verno do Estado, que não tem 
medido esforços para pro-
mover este segmento tão im-
portante, cultural e econo-

micamente falando”, disse.
A gerente de marketing do 

Partage Shopping Campina 
Grande, Cláudia Durães, res-
saltou que a parceria consoli-
da a valorização da cultura re-
gional pelo empreendimento. 
“Trouxemos as raízes da Pa-
raíba para dentro do shopping 
como forma de fortalecimento 
da nossa identidade. A loja está 
linda e aconchegante, para re-
ceber e valorizar a arte e seus 
artistas”, acrescentou.

Além do Partage Shopping, 
as parcerias firmadas pelo Go-
verno do Estado para a viabi-
lidade da loja do Artesanato 
Paraibano Janete Costa con-
templam, ainda, o Programa 
Empreender-PB, a Secretaria 
de Estado da Educação e a pró-
pria Secretaria de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico.
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Considerada a Roliúde Nordestina, a cidade foi palco para mais de 50 produções audiovisuais e preserva, até hoje, os cenários do clássico O Auto da Compadecida, que ganharam o mundo

Após anúncio da sequência de O Auto da Compadecida, prefeito aguarda definição do local de rodagem da obra

Cidade vive expectativa por gravações
CABACEIRAS

Nalim Tavares 

Especial para A União

O clássico de Ariano Suas-
suna conta e acompanha as 
aventuras de João Grilo e Chi-
có, dois nordestinos carismá-
ticos que, sem dinheiro e sem 
comida, aplicam golpes para 
sobreviver. 

Flávia Lacerda, uma das 
diretoras, afirmou que a his-
tória segue sendo extrema-
mente contemporânea e, ain-
da hoje, é possível se divertir 
e se identificar com os per-
sonagens e o contexto social, 
econômico e cultural em que 
eles estão inseridos.

“João Grilo e Chicó são 
uns presepeiros que teimam 
em sobreviver em um país 
que nega a existência de pes-
soas como eles. Nada mais 
atual. É uma honra danada 
fazer parte dessa aventura 
que mais parece um milagre 
da Compadecida”, afirmou.

Para Guel Arraes, “desde 
sua estreia, O Auto da Com-
padecida continuou sendo 
exibido nas telinhas”. De 
acordo com ele, de tão reais 
e atuais, os personagens da 
obra estavam pedindo por 
novas aventuras. “Então, pe-
dimos licença a Ariano Suas-
suna para dar continuidade à 

Diretores e atores comentam a 
contemporaneidade da produção

A construção de uma 
barragem subterrânea no Sí-
tio Riacho do Meio, em Quei-
madas, no Agreste parai-
bano, está possibilitando o 
cultivo de hortaliças e fru-
tas, durante todo o ano. A 
iniciativa ainda permite o 
aumento da renda para os 
agricultores familiares que, 
inclusive, comercializam os 
alimentos aos programas de 
compras governamentais.

A barragem subterrânea 
foi construída pelo Gover-
no do Estado, por meio da 
Empresa Paraibana de Pes-
quisa, Extensão Rural e Re-
gularização Fundiária (Em-
paer), vinculada à Sedap, 
que orientou e acompanhou 
todo o trabalho.

Na semana passada, 
uma equipe de extensionis-
tas, formada por Verneck 
de Souza, Francisco Vilar e 
Evandro Araújo, visitou o 
produtor rural Edson Lima 

para, juntos, planejar e exe-
cutar a instalação de um 
projeto de irrigação, por go-
tejamento, da cultura de ma-
racujá, aproveitando a água 
no subsolo.

Com a garantia de que 
mesmo em período de lon-
gas estiagens não falta-
rá água na propriedade, o 
produtor tem colocado em 
prática atividades agríco-
las diversas, mesmo já tra-
balhando com gado leiteiro, 
avicultura, suínos e, agora, 
aproveita a umidade da bar-
ragem subterrânea para a 
produção de forragem.

Diversos agricultores fa-
miliares da região de Cam-
pina Grande, com o acom-
panhamento da Empaer, 
dispõem de uma melhor 
condição para melhorar a 
produção agrícola e aumen-
tar a renda com a comerciali-
zação dos produtos nos mer-
cados das cidades.

Construção de barragem subterrânea incentiva agricultura 
Em quEImAdAS

Projeto executado pelo Governo do Estado garante água para irrigação de plantações mesmo em períodos de longa estiagem

Neste domingo, a popu-
lação brasileira foi surpreen-
dida com o anúncio da se-
quência do filme O Auto da 
Compadecida, uma das pri-
cipais obras cinematográfi-
cas do audiovisual brasileiro. 
Após 25 anos desde o lança-
mento da produção baseada 
na obra do paraibano Ariano 
Suassuna, a cidade de Caba-
ceiras, palco das gravações, 
vive a expectativa de, mais 
uma vez, sediar o enredo que 
trará as peripécias dos per-
sonagens João Grilo e Chicó.

Para Tiago Castro, prefei-
to de Cabaceiras, a “Roliúde 
Nordestina”, como é conhe-
cida, ainda não sabe se será 
escolhida para a sequência, 
mas vem buscando e se pre-
parando para isso, caso seja, 
mais uma vez, escolhida.

“A gente recebeu a notí-
cia desse segundo filme com 
muita empolgação, apesar da 
incerteza em relação ao lo-
cal das filmagens. Estamos 
todos muito felizes com o 
anúncio”, ressaltou o prefei-
to da cidade, Tiago Castro. 

Ainda segundo ele, Caba-
ceiras cuida com carinho de 
cada pedacinho do Agres-
te que deu vida ao Sertão 
Nordstino, que dá cores e 

n 

Sequência 
manterá 
essência 
da obra 
de Ariano 
Suassuna, mas 
com novas 
histórias de 
João Grilo e 
Chicó

formas ao longa-metragem. 
“O Auto da Compadecida 

é a maior produção do nos-
so município e é um grande 
sucesso mundial. Os cená-
rios do primeiro filme estão 
todos aqui, preservados até 
hoje: a padaria, a igreja, o lo-
cal onde a cachorra foi enter-
rada. Todos esses lugares es-
tão bem cuidados”, enfatizou 
o prefeito.

Ao todo, Cabaceiras se 
tornou palco de mais de 50 
produções audiovisuais, en-
tre curta-metragem, longa-
metragem e seriados, além 
de diversos programas te-
levisivos. Mesmo com o nú-
mero de filmagens, a Roliú-
de Nordestina entrou para o 
roteiro turístico de milhões 
de brasileiros, principalmen-
te, após o lançamento do pri-
meiro filme.

A sequência da obra, pre-
vista para 2024, foi anunciada 
por Selton Mello e Matheus 
Nachtergaele, protagonis-
tas do filme, através de seus 
perfis pessoais da rede social 
Instagram. 

Em resposta ao “pulo da 
gaita”, os atores trazem Chi-
có e João Grilo de volta à 
vida, para novas aventuras 
no terreno mágico de Aria-
no Suassuna, que faleceu em 
2014, sem deixar material es-
crito para o segundo filme.

Após o anúncio, a publi-
cação conjunta dos protago-
nistas já soma mais de 1,3 mi-
lhão de curtidas e mais de 50 
mil comentários de fãs ansio-
sos pelo resultado do segun-
do filme. 

O Auto da Compadecida 
2, produzida por Conspiração 
e H2O Films, será dirigido 
por Guel Arraes, que estava 
entre os roteiristas do pri-
meiro filme, e Flávia Lacer-
da, diretora de televisão que 
trabalhou em títulos como 
“Sexo Frágil” e “Mister Brau 
- O Filme”. 

Originalmente, a história 
foi escrita como uma peça tea-
tral em 1955. O primeiro foi 
lançado no ano 2000 e con-
quistou o título de mais vis-
to do ano. Antes disso, o texto 
foi adaptado para uma minis-
série exibida pela Rede Globo 
em 1999. 

João Grilo 
e Chicó 
voltarão
aos 
cinemas em 
2024, com 
histórias 
inéditas

Foto: Divulgação/ Redes Sociais

história desta grande amiza-
de (entre João Grilo e Chicó)”, 
afirmou o diretor.

Também através das re-
des sociais, os protagonistas 
da trama ressaltaram a feli-
cidade em estrelar os papéis 
novamente.

“Fazer o Chicó novamen-
te, ao lado de João Grilo, é 
uma emoção gigante, que 
nunca imaginei reviver. Nos-
so time é de craques. Faremos 
o Auto 2 à altura da grandeza 
do nosso filme do peito e ce-
lebrando a memória de Aria-
no Suassuna. O Brasil espera-
va e merecia esse presente”, 
declarou o ator Selton Mello. 

A outra metade de uma 
das duplas mais queridas 

do país, Matheus Nachter-
gaele, também comemorou. 
“Aprendi muito a amar o Bra-
sil e seus palhaços no Ser-
tão de Suassuna…no Sertão 
brincante de nós! É muito 
emocionante reencontrar 
Chicó e João Grilo agora, 25 
anos depois: que as Bodas de 
Prata do Auto da Compade-
cida sejam uma celebração 
e uma renovação pros cora-
ções! Bora bora, Caxangá!”, 
afirmou o ator.

A produção do filme não 
confirmou outros nomes de 
artistas que participarão da 
sequência. O primeiro filme 
contou com nomes como Fer-
nanda Montenegro, Marco 
Nanini e outros.

Foto: Marco Pimentel/ PBTur Foto: Marco Pimentel/ PBTur

Fotos: Secom/PB
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Cerca de 50 pacientes serão atendidos por dia até quarta-feira no Hospital de Clínicas de Campina Grande

Opera Paraíba realiza 150 cirurgias
catarata 

O Hospital de Clínicas 
de Campina Grande, uni-
dade da Rede Hospitalar do 
Governo do Estado, iniciou 
ontem a realização de 150 ci-
rurgias de catarata, através 
do programa Opera Paraíba.

Os procedimentos ocor-
rem até a próxima quar-
ta-feira (15) e irá contem-
plar cerca de 50 pacientes 
por dia de atendimento. To-
dos os usuários convocados 
já estavam cadastrados no 
programa e foram chama-
dos de acordo com a ordem 
de inscrição. Eles também 
passaram por avaliação mé-
dica especializada prévia, 
com a validação dos exa-
mes e verificação das con-
dições clínicas.

“As pessoas que têm 
esse problema, normalmen-
te possuem idade avança-

Pacientes atendidos realizam avaliação médica especializada prévia, com a realização de exames, disponibilizado pelo Estado

da, que ficam com dificulda-
de ou perdem a capacidade 
de realizar tarefas simples 
do cotidiano, e o que nós fa-
zemos é proporcionar uma 
qualidade de vida melhor. 

Com a realização desses mu-
tirões, muitos terão a opor-
tunidade de voltar a enxer-
gar normalmente”, pontua 
o diretor-geral do hospital, 
Thyago Morais.

Ainda durante este mês, 
o programa Opera Paraíba 
volta a realizar mais uma 
etapa de procedimentos of-
talmológicos no Hospital de 
Clínicas, contemplando ou-

tros 150 usuários. 
As cirurgias de catarata 

acontecem sem interrupção 
do fluxo normal dos demais 
procedimentos agendados 
para o período.

Especialista no trata-
mento de pacientes com 
obesidade grave, o Hospi-
tal Municipal Santa Isabel 
(HMSI) está reforçando, a 
partir deste mês de mar-
ço, o serviço oferecido aos 
usuários da Rede Munici-
pal de Saúde. Além da re-
alização de dez cirurgias, a 
unidade hospitalar vai pro-
mover um Barifit e ampliar 
a capacidade de atendimen-
to do SPA Cirúrgico.

O Barifit é uma ação ma-
tinal que vai reunir, no pró-
ximo dia 31, no Busto de Ta-
mandaré, pacientes que já 
fizeram cirurgia bariátrica 
na unidade e os que estão 
aguardando pelo procedi-
mento cirúrgico. O evento 
terá, também, a participa-
ção dos familiares dos pa-
cientes e todos os profissio-
nais de saúde e educadores 
envolvidos no serviço.

Com capacidade atual 
para atender um paciente 
por vez, o SPA Cirúrgico vai 
duplicar essa quantidade. 
A iniciativa contempla pa-
cientes inscritos no Serviço 
Municipal de Cirurgia Ba-
riátrica do HMSI e que pos-
suem dificuldade extrema 
na perda de peso, um dos 
pré-requisitos necessários 
para realização da cirurgia.

O SPA possibilita, atra-
vés da internação hospi-
talar em leito exclusivo e 
adaptado, as condições 
que os pacientes necessi-
tam para a perda de peso, 
como acompanhamento 
contínuo com dietas mais 
restritivas associadas a ati-
vidades físicas, fisioterapias 
respiratórias e acompanha-
mento psicológico.

Quinto paciente do SPA, 
o professor Emerson Bar-
ros, de 49 anos, está otimis-
ta com a cirurgia, que será 
realizada nos próximos 
dias. “Como eu não con-
seguia perder o peso ne-
cessário para fazer a cirur-
gia, vim para o SPA. É um 
programa único. A prefei-
tura e o hospital merecem 
um prêmio por esse ser-
viço, que está sendo muito 
bem feito, bem articulado e 
com uma equipe excelente. 
Estou muito animado para 
poder retomar minha vida 
normal”, disse Emerson.

Ainda em março, o ser-
viço pretende realizar dez 
cirurgias, beneficiando 
pacientes que aguardam 
pela realização do proce-
dimento. Todos já estão em 
preparação, sendo acom-
panhados pela equipe mul-
tidisciplinar integrada da 
capital.

Santa Isabel 
amplia vagas 
para bariátrica

Na caPItaL

Emerson passou pelo SPA 
e realizará a bariátrica 

Foto: Secom/JP

O Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho, 
em João Pessoa, oferece aten-
dimento de Fonoaudiologia 
e Odontologia para os bebês 
que nascem na unidade. O ser-
viço, que também conta com o 
apoio de outras equipes assis-
tenciais, busca contribuir para 
um bom desenvolvimento de 
algumas funções, auxiliando 
ainda para uma alimentação 
segura dos recém-nascidos.

O projeto ‘Língua Solta’, 
desenvolvido por meio das ge-
rências de Odontologia e Fo-
noaudiologia, é destinado aos 
bebês nascidos na maternida-
de e diagnosticados com an-
quiloglossia, popularmente 
conhecido como língua presa, 
por meio do “teste da lingui-
nha”. Somente no ano de 2022, 
foram realizados 200 procedi-
mentos e no primeiro bimes-
tre deste ano, 34 recém-nas-
cidos foram submetidos ao 
atendimento. 

O tenente-coronel Jales 
Meneses, gerente de Odon-
tologia do hospital, ressalta 
que o projeto tem como ob-
jetivo ampliar as possibilida-
des para que os bebês possam, 
com mais facilidade, se ali-

Bebês têm atendimento de fonoaudiologia e odontologia
edsoN ramaLho

Em adequação à nova Lei 
14.443/2022, que modifica os 
condicionantes para a popu-
lação ter acesso às cirurgias 
de laqueadura e vasectomia, a 
Prefeitura de Campina Gran-
de anunciou a ampliação na 
oferta dos procedimentos.

A ampliação, anunciada 
ontem, ocorreu no mês pas-
sado, contando com o incre-
mento do novo centro cirúr-
gico do Hospital Municipal 
Dr. Edgley, além do Institu-
to de Saúde Elpídio de Almei-
da (Isea) que também oferta 
o serviço. 

Na cidade, para ter acesso 
aos procedimentos, o fluxo de 
atendimento acontece através 
das Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), que agenda a con-
sulta de avaliação no setor de 
planejamento familiar do Isea 
ou do Dr. Edgley. Estes servi-
ços também estão capacitados 

Prefeitura aumenta oferta de laqueaduras e vasectomias
em camPINa

mentar no primeiro momen-
to, bem como, auxiliar no de-
senvolvimento craniofacial ao 
longo crescimento.

A subgerente do Serviço 
de Fonoaudiologia, Geovan-
na Nacre, destacou a impor-
tância dos profissionais da fo-
noaudiologia na assistência 
aos recém-nascidos. “A atua-

ção do fonoaudiólogo consis-
te em proporcionar atenção in-
tegral, tanto à mãe quanto ao 
bebê, com o objetivo de promo-
ver os aspectos de aleitamento 
e estimulações motoras-orais 
inseridas nas ações de promo-
ção de saúde”, pontuou.

Georgia Letícia, de 23 anos, 
mãe do pequeno Itan Bernar-

do, comentou sobre a assistên-
cia que recebeu na materni-
dade do Edson Ramalho. “É o 
meu segundo filho e todo esse 
suporte que estamos receben-
do aqui é bastante importan-
te, algo muito prático e seguro 
já que todos os testes são feitos 
aqui mesmo, não precisamos 
sair com o bebê recém-nasci-

do e procurar outro hospital. 
Com os testes, a gente já pode 
ir se preparando caso seja de-
tectado algo”, enfatizou. Após 
passar pelo teste da linguinha, 
o pequeno Itan Bernardo foi 
diagnosticado com a língua 
presa e submetido ao proce-
dimento de frenectomia. 

A unidade hospitalar ain-
da oferece outros serviços des-
tinados aos recém-nascidos, a 
exemplo da triagem auditiva 
neonatal, exames importantes 
para detectar possíveis altera-
ções que possam prejudicar o 
desenvolvimento adequado. 
As mães são encaminhadas 
para a realização dos procedi-
mentos ainda na maternidade.

para informar sobre a nova le-
gislação e orientar sobre plane-
jamento reprodutivo e da utili-
zação e implantação de outros 
métodos contraceptivos.

Aprovada pelo Senado em 

2022, a nova legislação reduz 
para 21 anos a idade mínima 
para que homens e mulhe-
res façam a esterilização vo-
luntária e retira a necessidade 
de consentimento do cônjuge 

para que a cirurgia seja reali-
zada. Antes, os procedimentos 
só poderiam ser feitos após os 
25 anos. Outra novidade é que 
pessoas com menos de 21 anos 
e com mais de dois filhos vivos 

já podem realizar a cirurgia.
Outra inovação da lei é 

fazer a laqueadura durante 
o parto. Para isso, a mulher 
deve solicitar o procedimento 
com 60 dias de antecedência. 
A nova normativa favorece a 
mãe, que realiza o procedi-
mento de parto e a laqueadu-
ra de uma única vez. 

Além disso, em procedi-
mento único, há economia 
para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), evitando que a mulher 
se submeta a duas interna-
ções, reduz os riscos de com-
plicações cirúrgicas e a taxa de 
ocupação hospitalar.

“É um avanço na legisla-
ção do planejamento fami-
liar, pois reduz burocracias e 
tem um impacto bem maior 
na vida das mulheres, um im-
pacto positivo,”, avaliou o co-
ordenador do Planejamento 
Familiar do Isea, Diogo Cirne.

n 

Atendimento 
especializado 
contribui para 
desenvolver 
funções 
do recém-
nascido e 
auxilia para a 
alimentação 
segura

Itan Bernardo foi beneficiado com os procedimentos especializados nos primeiros dias de vida

Atendimentos são realizados em duas unidades municipais e seguem a nova legislação vigente

Foto: Codecom/CG

Foto: Secom/PB

Foto: Secom/PB Foto: Secom/PB
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Paraíba

Curtas
Homens ficam feridos 
em queda de ultraleve

A Polícia ainda não se pronunciou sobre a 
queda de um ultraleve que provocou ferimentos 
em dois homens que tiveram as identidades 
preservadas. Ambos foram atendidos no Hospital 
de Emergência e Trauma, de Campina Grande e 
não correm risco de morte. 

O acidente com a aeronave acontece, no 
domingo, no Sítio Estreito, zona rural de Campina 
Grande. Em virtude do acidente, os dois homens 
ficaram feridos após o ultraleve bater na rede 
elétrica, que foi danificada e prejudicou o 
fornecimento de energia na região. Uma equipe da 
Energisa esteve no local e agiu para evitar que os 
fios atingissem as vítimas.

Moradores da área denunciaram que é 
frequente a presença de pessoas para a prática 
do passeio e, em muitos casos, ocorre de  forma 
clandestina, sem nenhum tipo de fiscalização. De 
acordos com informações, os dois praticantes do 
esporte não sofreram descargas, mas fraturaram 
as pernas e braços.

Foragido é localizado com
droga, em Juripiranga

Uma operação conjunta, na tarde desse sábado 
(11), contou com a presença de policiais militares e 
civis, para prender um homem suspeito de tráfico 
de drogas na cidade de Juripiranga.

A ação, que teve a participação de policiais 
do 8° Batalhão de Polícia Militar e do Grupo 
Tático Especial da Polícia Civil, iniciou após uma 
denúncia anônima de que o acusado estaria 
foragido e escondido em uma casa na cidade, 
e que lá também estaria funcionando um ponto 
de tráfico de drogas. As equipes partiram em 
diligências, fizeram um cerco no local e deram 
cumprimento ao mandado de prisão.

Com o homem foram encontrados uma pistola 
calibre 9mm, um revólver calibre 32, com 57 
munições, além de materiais  que comprovaram 
a existência do comércio ilegal de drogas, como: 
balanças de precisão, maquineta para cartão e 
uma quantidade considerável de maconha e crack.

O acusado, que assumiu todo material 
apreendido, foi conduzido para a delegacia de 
Itabaiana.

Armas e entorpecentes foram encontrados com o foragido

Motos roubadas são 
recuperadas em rodovias

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, durante 
o final de semana, duas motocicletas com queixa 
de roubo/furto. Na BR-104, em Esperança, durante 
a Operação Duas Rodas, estava sendo realizada 
uma ação temática de fiscalização de motocicletas, 
quando houve abordagem a uma Honda CG 160. 

Na vistoria, ficou constatada adulteração nos 
elementos da moto, sendo verificado registro 
de roubo/furto ocorrido em dezembro de 2021. 
Um homem de 32 anos, se apresentou como 
proprietário, informando que adquiriu o veículo 
através de anúncio em rede social. Ele foi detido e 
poderá responder criminalmente por receptação.

Ainda na BR-104, outra moto, Honda NXR 
Bros com placa de identificação com indícios de 
adulteração foi abordada. No da fiscalização foi 
identificada adulteração e registro de roubo e furto 
ocorrido em março de 2020. O condutor, um homem 
de 26 anos, relatou ter adquirido a moto há mais 
de um ano. Ele foi detido e encaminhado com a 
motocicleta para as autoridades cabíveis e poderá 
responder criminalmente por receptação.

Droga foi localizada após perseguição a dois veículos na zona rural do município de Cachoeira dos Índios

PM apreende 208 quilos de maconha
Combate ao tráfiCo

A Polícia Civil, na região 
de Cajazeiras, está investi-
gando a origem e o destino 
de mais de 200 quilos de ma-
conha que foram apreendi-
dos no fim de semana na ci-
dade de Cachoeira dos Índios, 
Alto Sertão do estado. Dois 
homens, com idades de 32 e 
35 anos,  foram presos e leva-
dos para delegacia.

A apreensão da droga foi 
realizada por uma equipe da 
Patrulha Rural do 6º Batalhão 
de Polícia Militar, com sede 
em Cajazeiras, que fazia ron-
das quando percebeu dois 
carros tentando fugir, ao no-
tar a presença das viaturas da 
PM. Houve um acompanha-
mento tático aos dois veícu-
los que foram abandonados 
pelos ocupantes, após bate-
rem, e fugiram por uma área 
de vegetação. O entorpecen-

te, que pesava 208 kg, no total, 
estava dentro dos dois carros, 
em sacos plásticos. Durante as 
buscas foi montado um cerco 
policial e um dos suspeitos foi 

localizado em um sítio próxi-
mo à cidade de Cajazeiras.

Um terceiro carro, que es-
taria dando apoio ao trans-
porte da droga, foi aborda-

do na região e outro suspeito 
foi detido. Ele confessou que 
fazia parte do bando. A polí-
cia não informou de onde são 
os presos.

O homem suspeito de 
chantagear sua ex-namora-
da e ameaçar divulgar nas re-
des sociais fotos íntimas do 
casal foi transferido, ontem, 
para o Presídio Desembarga-
dor Flósculo da Nóbrega, em 
João Pessoa. Antonny Men-
des Marques, de 27 anos, foi 
autuado em flagrante pela de-
legada Amindoneze Olivei-
ra, após ser preso em Man-
gabeira. 

Segundo a delegada Amin 
Oliveira, da Deam Norte, a ví-
tima chegou a fazer depósitos 
que somam R$ 130 mil na con-

ta do ex-namorado. “Ela teve 
um relacionamento amoroso 
com o agressor no ano passa-
do. Quando resolveu termi-
nar o namoro, ele não aceitou e 
passou a exigir dinheiro com a 
ameaça de divulgar fotos e ví-
deos do casal em situação ínti-
ma”, disse.

Para conseguir prender 
o suspeito, a delegada pediu 
para a vítima marcar um en-
contro com ele, mas o suspei-
to mandou um colega para re-
ceber o dinheiro. “Esse colega 
dele foi levado para a delega-
cia e acabou dizendo onde ele 

Homem que extorquia ex-namorada para não 
divulgar fotos íntimas é levado para presídio

na Cadeia

A abordagem a um veí-
culo Gol com três ocupantes 
que estava com velocidade in-
compatível levou a Polícia Ro-
doviária Federal a desvendar 
um assalto que teria ocorrido 
em um shopping da cidade de 
Natal, no Rio Grande do Nor-
te. Três suspeitos foram pre-
sos e levados para a Delega-
cia de Polícia da área.

Consta de informações da 
PRF que, na noite de sábado 
(11), equipe da PRF realiza-

va fiscalização na BR-101, km 
107, no município de Alhan-
dra, quando visualizou o veí-
culo VW Gol. Prontamente os 
agentes da PRF deram ordem 
de parada e iniciaram a fisca-
lização. 

Os três homens, de 36, 32 
e 35 anos, relataram que esta-
vam retornando de João Pes-
soa para Recife (PE), contu-
do entraram em contradições 
diversas vezes ao informar o 
motivo da viagem, para onde 

foram e o que fizeram na ca-
pital paraibana. Diante da in-
consistência das informações, 
foi realizada uma inspeção 
minuciosa no interior do veí-
culo, sendo localizadas 50 pe-
ças de roupas ainda com eti-
quetas e tags antifurto. 

Em contato com a Polícia 
Civil da Paraíba, os agentes 
foram informados de um fur-
to ocorrido no dia anterior, 
sexta-feira (10) em um sho-
pping na capital do Rio Gran-

de do Norte, onde a ação é 
flagrada pelas câmeras de se-
gurança. A mercadoria é ava-
liada em aproximadamente 
R$ 10 mil. 

Diante das circunstâncias, 
os passageiros do veículo fo-
ram detidos e poderão res-
ponder criminalmente por 
furto a estabelecimento co-
mercial, e o condutor do veí-
culo, que também foi detido 
poderá responder por asso-
ciação criminosa.

Suspeitos de furto em shopping de Natal 
são presos quando fugiam para Pernambuco

na br-101

se encontrava, momento em 
que nossos agentes foram até 
lá, no bairro de Mangabeira, 
e o prenderam”, relatou a de-
legada Amin Oliveira.

Em suas declarações na 
delegacia, a mulher disse que 
vivia sendo pressionada  psi-
cologicamente pelo agressor 
que alegava que se não  des-
se o dinheiro iria acabar com 
a imagem da vítima. Duran-
te todo o período de extor-
são, esclareceu, já perfazem 
a quantia aproximada de R$ 
130 mil em depósitos feitos na 
conta do agressor.  

n 

Antonny 
Mendes 
Marques foi 
preso em 
Mangabeira 
e autuado 
pela delegada 
Amin Oliveira, 
da Delegacia 
da Mulher

Entorpecente estava acondicionado dentro de vários sacos plásticos no interior dos veículos

Foto: Polícia Militar

Foto: PRF

Policiais encontraram 50 peças de roupas ainda com etiquetas e tags antifurto; mercadoria é avaliada em aproximadamente R$ 10 mil



8   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de março de 2023 EDIÇÃO : Wagner Lima 
EDITORAÇÃO : Ulisses DemétrioParaíba

Comerciantes e pessoas que transitam pelo Centro relatam também que parte dos azulejos foi arrancada

Viaduto sofre com sujeira e pichação
terceirão

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A conservação e a limpe-
za dos painéis artísticos em 
azulejo instalados nas pare-
des  laterais do Viaduto Dor-
gival Terceiro Neto, na Ave-
nida Miguel Couto, no Centro 
de João Pessoa, gera críticas 
entre pedestres e comercian-
tes que passam diariamente 
nessa área. Neste local, estão 
presentes os painéis do ar-
tista plástico paraibano Chi-
co Ferreira, que hoje já estão 
com partes escurecidas com-
prometendo a visualização 
dos quadros. A via dá acesso 
ao Centro Histórico da capital 
paraibana. 

O Viaduto Dorgival Tercei-
ro Neto, conhecido como Ter-
ceirão, foi construído há 45 
anos e está localizado abaixo 
do Shopping Centro Terceirão 
( na Rua Duque de Caxias). No 
viaduto estão os  oito murais 
pintados por Chico Ferreira 
em cima da cerâmica que re-
veste o espaço. As obras foram 
concluídas até os anos 2000. 

No entanto, as pinturas 
têm sofrido com a sujeira, ra-
chaduras e, principalmente, 
as pichações. Em alguns pai-
néis de azulejo, parte da obra 
foi arrancada. 

Na parte inferior do viadu-
to, é possível perceber buracos 
nas paredes, cartazes colados 

n 

Obra interliga 
a parte alta 
e baixa da 
capital e os 
painéis foram 
criados pela 
PMJP para 
levar arte e 
beleza ao 
espaço

em locais incorretos, colunas 
e pinturas desgastadas, lodo 
na parte lateral e plantas nas 
paredes. 

Algumas pessoas que pas-
sam pelo local não chegam a 
prestar atenção nos painéis, 
mas a maioria dos pedestres 
e comerciantes lamenta o es-
tado em que elas estão e re-
clamam do acúmulo de lixo e 
mato. “Trabalho no Centro há 
pouco tempo e nunca prestei 
muita atenção nestes painéis. 
Mas, basta olhar uma vez para 
notar que precisam realmente 
de uma limpeza, pois os qua-
dros são bonitos, mas estão 
muito sujos”, relatou Maria da 
Luz, que no início deste ano 
começou a trabalhar na região 
vendendo bolsas e camisas. 

Rogério Santos trabalha 
há 25 anos nas proximidades 

do Shopping Terceirão e conta 
que nos últimos meses as ope-
rações vêm acontecendo com 
mais frequência. 

“Ultimamente, vejo sem-
pre limpando por aqui, pois 
como todos os dias passam vá-
rios veículos, acumula bastan-
te poeira no viaduto. De três 
em três meses estão fazendo 
limpeza. Já vi essas limpezas 
algumas vezes e eles limpam 
do início até o fim, usando car-
ro-pipa e fica muito bom”. 

Marcos Costa trabalha em 
uma ótica na frente do viadu-
to e aponta que é preciso mais 
atenção com os equipamentos 
públicos. Para ele, assim como 
o viaduto, são várias outras 
áreas que precisam ser recu-
peradas. “A limpeza no Via-
duto do Terceirão podia acon-
tecer mais vezes. Tem muita 
sujeira e está sem manuten-
ção e muito pichado. O pes-
soal não faz a manutenção e a 
limpeza adequadas”. 

Ele acrescenta outros pro-
blemas, a exemplo da ilumi-
nação insuficiente. “Ainda não 
fazem a troca das lâmpadas e 
tudo fica escuro à noite. Isso 
favorece a violência e as picha-
ções. A Prefeitura está deixan-
do muito a desejar na limpeza 
desses painéis. Eles são muito 
bonitos, mas não adianta co-
locar uma vez e não dar a de-
vida atenção. Tudo precisa de 
manutenção ”, criticou.

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) 
é o órgão responsável pela la-
vagem do Viaduto Terceirão. 
O procedimento, neste caso, 
consiste em retirar os poluen-
tes impregnados nos azulejos 
devido à fumaça dos veículos 
e resíduos do asfalto. 

Para a lavagem do viadu-
to, a Emlur normalmente utili-
za um carro-pipa, removedor 
químico e conta com o traba-
lho dos agentes de limpeza. 
Em nota, a assessoria de im-
prensa da Autarquia Espe-
cial Municipal de Limpeza 
Urbana informou que o ór-
gão realiza a limpeza do Via-
duto Dorgival Terceiro Neto 
na Avenida Miguel Couto re-
gularmente, considerando a 
programação de serviços para 
toda João Pessoa. 

“Neste final de semana, 
será feita a lavagem das pa-
redes do viaduto. O serviço 
deve ser feito à noite para evi-
tar transtornos no tráfego do 
local. A Superintendência de 
Mobilidade Urbana será acio-
nada para garantir a interdi-
ção da via”, declarou Emlur, 

por meio de nota. 
Com a interdição, a sina-

lização no local pode ser fei-
ta pela empresa responsável 
pelo trabalho ou pela Superin-
tendência de Mobilidade Ur-
bana da Capital. A Semob-JP, 
inclusive, fica no local orien-
tando e monitorando os con-
dutores durante a ação. 

Em relação aos problemas 
de iluminação apontados pela 
população na região central, a 
assessoria de imprensa da Se-
cretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seinfra), declarou, 
por meio de nota, que a Pre-
feitura de João Pessoa está pla-
nejando a implantação da ilu-
minação em Led com 20 mil 
pontos pela cidade. “A meta é 
implantar Led em toda a cida-
de”, finalizou.

História
Conforme informações 

do Programa de Extensão da 
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), Paraíba Criativa, 
durante o mandato do escritor 
Dorgival Terceiro Neto como 
prefeito de João Pessoa, a cida-
de passou por várias mudan-
ças. Durante o mandato do es-
critor Dorgival Terceiro Neto 

como prefeito de João Pessoa, 
a cidade passou por várias 
mudanças. Em 1971, ele foi  no-
meado prefeito de João Pessoa 
por Ernâni Sátiro, cargo que 
exerceu até 1974 e durante a 
sua administração, a capital 
teve o seu primeiro plano di-
retor. Além disso, o ex-prefei-
to, abriu a Avenida Pedro II, 
no Centro, ligando-a ao Cas-
telo Branco; a BR-230, chegou 
à beira-mar pelo Retão de Ma-
naíra; o Cabo Branco ganhou 
uma avenida de retorno e o 
contorno do Farol. 

O Viaduto da Avenida Mi-
guel Couto ficou conhecido 
como uma das suas obras de 
mobilidade mais conhecidas 
por ligar a Cidade Alta com a 
Cidade Baixa. Como era o ter-
ceiro viaduto da cidade foi ba-
tizado de Terceirão, na data de 
sua abertura.

Passaram a chamá-lo de 
Viaduto Dorgival Terceiro 
Neto, nome oficializado por 
meio da Lei nº 13.164 de 22 de 
janeiro de 2016. Segundo a me-
dida, “fica denominado Via-
duto Prefeito Dorgival Ter-
ceiro Neto o atual ‘Viaduto 
Terceirão’, ainda sem denomi-
nação oficial”.

Emlur, em nota, diz que vai realizar 
limpeza no próximo final de semana

Estrutura que possui importância na mobilidade na região central de João Pessoa está com painéis criados pelo artista plástico Chico Ferreira danificados, sujos e sofrendo a ação de pichadores 

 

Gatos mortos, com requin-
tes de crueldade, na área exter-
na do Estádio O Almeidão, no 
Cristo Redentor, em João Pes-
soa. A cena vem se repetindo 
e na última semana, mais ani-
mais foram encontrados com 
sinais de tortura. Amanda Lui-
sa Teixeira Leite, protetora in-
dependente, afirma que a ma-
tança de gatos, da forma como 
está ocorrendo, é algo novo. 
“Na região é comum apare-
cer gatos atropelados ou pi-
soteados, especialmente, em 
dias de jogos que lotam o está-
dio, mas com atos de cruelda-
de desse tipo, começamos a ver 
agora. No domingo mais um 
animal foi visto com ferimento 
no flanco e no rabo, muito pro-
vavelmente oriundo de objeto 
perfuro-corante”.

Amanda reforça que o ex-
termínio dos gatos não se trata 
de uma ação de uma só pessoa. 
“Ninguém pode afirmar nada 
porque não há câmeras de mo-
nitoramento, então, não temos 

Ativista animal denuncia morte de 
gatos com requintes de crueldade

no cristo

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio de sua Se-
cretaria de Meio Ambiente 
(Semam), início o monitora-
mento de árvores urbanas 
que embelezam e purificam 
o ar da cidade. Elas foram 
plantadas ou nasceram li-
vremente em espaços como 
calçadas, praças, canteiros 
centrais e parques urbanos. 
A meta é examinar cerca de 
duas mil árvores da capital 
até o final de março.

A Semam designou qua-
tro profissionais capacita-
dos da Divisão de Arbori-
zação e Reflorestamento 
(Divar/DCA) para assumi-
rem a missão de realizar o 
estudo. Uma equipe técni-
ca, formada por dois agrô-
nomos, um biólogo e uma 
engenheira ambiental. Es-
ses profissionais iniciaram 
as primeiras análises sobre o 
estado fitossanitário, ou seja, 
sobre a saúde das nossas ár-
vores urbanas nos bairros 
Tambiá, Roger, Centro, Ja-
guaribe, Torre, Cruz das Ar-
mas, Expedicionário, Jardim 
Treze de Maio, Miramar, Pe-

Semam inicia monitoramento de 
duas mil árvores urbanas em JP

prevenção

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

Bichanos têm sido vítimas de ação humana no entorno do Almeidão

como identificar ninguém, são 
só suposições”. A afirmação é 
corroborada pela ativista e ve-
readora de João Pessoa, Fabío-
la Rezende, que defende o uso 
de monitoramento e patrulha-
mento no local. “Não são só os 
animais que correm risco, mas 
a população que usa aquela 
área como local de prática de 
esporte e de lazer. Quem faz 
isso com os animais, com cer-
teza não vai pensar duas vezes 
em fazer com um ser humano”.

A vereadora ainda faz um 
apelo. “O Governo do Estado 
em parceria com a Prefeitura 
de João Pessoa podem juntos 

desenvolver projetos que ga-
rantam a saúde e a vida des-
ses animais”. 

De acordo com a Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer, 
"existe um procedimento aber-
to para contratar uma empresa 
especializada em videomoni-
toramento nos equipamentos 
públicos, mas na área interna. 
Para a área externa do estádio 
foi necessário solicitarmos o 
monitoramento à Secretaria 
de Estado da Segurança e De-
fesa Social, bem como foi pedi-
do uma atenção à Guarda Me-
tropolitana, responsável pelo 
patrulhamento".

Foto: Roberto Guedes Foto: Secom-JP

dro Gondim, Tambauzinho 
e Bairro dos Estados.

“Até o momento, 280 ár-
vores urbanas foram diag-
nosticadas e avaliadas na 
área entre o Parque Solon de 
Lucena, Mercado Central e 
nas avenidas Tabajara, Getú-
lio Vargas e Eurípedes Tava-
res”, disse Anderson Fontes, 
diretor de Controle Ambien-
tal (DCA), da Semam. 

As principais árvores ur-
banas em estudo em João 
Pessoa são das espécies ipês, 
mangueiras, jambeiros, Cas-
sea Brasil, Caraibeira, Pau 
-Brasil, Oitizeiro.

“O objetivo deste diag-
nóstico intensificado é veri-
ficar as condições de saúde 
dos indivíduos arbóreos e as 
condições da arquitetura da 
copa, tamanho dos galhos e 
inclinação de troncos. 

Após análise do indiví-
duo arbóreo e sua classifica-
ção de risco, a equipe técnica 
emite um laudo técnico, que 
aponta soluções para casos 
que apresentem problemas, 
tais como podas, tratamento 
fitossanitário, tratamento de 
cupins, fungos e remoções 
de árvores que apresentem 
elevado grau de risco.  

Trabalho consiste em avaliar espécies plantadas na cidade

Fotos: Evandro Pereira
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Nordeste
sem estereótipos

Literatura

Por um

Livro do pesquisador campinense Johniere Alves 
Ribeiro analisa a região com base na obra literária 
ficcional dos romances nacionais contemporâneos

Através do QR Code 
acima, acesse a 

campanha de pré-
venda no Catarse

O livro Nordeste nunca houve 
(Editora Arribaçã, R$ 50) nasce de 
um incômodo sobre como é forja-
da a concepção homogeneizante 
de nove estados brasileiros como 
sendo um refúgio do atrasado, do 
saudosismo e do árido. Como diz 
a música do cearense Belchior, da 
qual é retirado o título da obra do 
pesquisador campinense Johniere 
Alves Ribeiro, o Nordeste é uma 
ficção! E é justamente a obra lite-
rária ficcional dos romances na-
cionais contemporâneos a base 
da análise do autor para negar to-
dos os estereótipos de uma esté-
tica da fome e da seca que perdu-
ram até hoje. Estruturado em uma 
linguagem ensaística, a obra está 
em campanha de financiamento 
coletivo e tem previsão de entre-
ga dos exemplares para o próxi-
mo mês de junho. 

Nordeste nunca houve é fruto da 
tese de doutorado em Literatura 
e Interculturalidade pela UEPB 
de Alves Ribeiro. No texto, ele 
responsabiliza essa visão ultra-
passada ao poder estatal, à elite 
econômica e intelectual, assim 
como algumas obras literárias. “A 
partir da Literatura, vou tentan-
do desconstruir esse Nordeste e 
mostrar que mesmo na Literatu-
ra contemporânea existe espaço 
de ambiguidade entre o Nordes-
te que se propõe como tecnológi-
co e que acompanha a globaliza-
ção, mas que ao mesmo tempo as 
pessoas conseguem cristalizar a 
imagem do passado”, descreve o 
professor e poeta paraibano, au-
tor também dos livros Página para 

versos e Fogueira de espelhos ou al-
quimia do cais.

Para respaldar a análise, Alves 
Ribeiro lança mão de romances 
como Angústia (1936) e S. Bernardo 
(1934), ambas do alagoano Gracilia-
no Ramos, que constrói uma Ma-
ceió conectada à modernidade e à 
industrialização. “O Nordeste mo-
derno tinha como acontecer, mas 
isso não veio devido a uma progra-
mação proposital e política de nos-
sas elites locais”, afirma. Entre os 
romances contemporâneos, o au-

tor cria paralelos comparativos com 
Galileia (2008), do cearense radicado 
no Recife, Ronaldo Correia de Brito, 
que descreve uma transição entre o 
tradicional para o novo. “Mas tra-
dição vejo também como invenção, 
a criação de um discurso. Eu estu-
do literatura de cordel desde o mes-
trado e percebo o cordel como algo 
muito moderno, diferentemente do 
pensamento de alguns folcloristas, 
como Câmara Cascudo. Já Drum-
mond via o cordel como altamen-
te moderno”.

Esse mesmo Nordeste subme-
tido aos estigmas da fome e da 
seca está presente em obras se-
minais do movimento regiona-
lista. Porém, isso é conciliado com 
a construção de narrativas subje-
tivas e com personagens densos 
que são consideradas inovadoras 
ao ponto de consagrar escritores 
e escritoras locais entre os mais 
importantes do país. Em Nordeste 
nunca houve, o pesquisador parai-
bano faz críticas, por exemplo, ao 
pernambucano Gilberto Freyre e 
ao cearense Djacir Menezes, que 
publicam livros definindo o que 
seria o Nordeste, quando a região 
teve suas divisas definidas duran-
te o governo de Getúlio Vargas. 
“Se São Paulo e o Sul eram mo-
dernos, o lugar que coube ao Nor-
deste, na visão de Gilberto Freyre 
e Djacir Menezes e todos aqueles 
que participaram do grupo regio-
nalista de Recife, era o de tradicio-
nal”, pontua o paraibano.

“Quando as elites agrárias nor-
destinas perdem o poder econô-
mico, resta apenas o político – e 
essas pessoas vão se tornar de-
putados e senadores. Para eles, 
foi interessante manter o Nordes-
te no estigma da tradição e isso é 
levado para a Literatura”, acres-

centa Alves Ribeiro. Apesar de fa-
zer essa análise a partir da criação 
literária, ele aponta igualmente 
a Literatura como uma das for-
mas de promover uma mudança 
nessa perspectiva atrasada. E os 
exemplos sempre existiram e per-
manecem surgindo. “Morando 
em João Pessoa, você tem autores 
como Roberto Menezes e Débora 
Ferraz. Dois autores nordestinos, 
o primeiro mais urbano, e a Dé-
bora de Serra Talhada (PE). Se a 
gente pega o livro dela, Enquan-
to Deus não está olhando (2014), em 
todo o livro não há um aspecto da 
fome e da miséria. Tanto ela quan-
to Roberto Menezes fogem com-
pletamente disso. Essa possibili-
dade literária já existe”, assevera 
o pesquisador. 

Para virar uma chave e a vi-
são antiga do Nordeste ser supe-
rada, Alves Ribeiro enxerga que 
além dessas soluções endógenas, 
fruto da produção de autores lo-
cais com rica produção fora do 
contexto do atraso, há ainda uma 
necessidade de uma solução exó-
gena. “Não é interessante para as 
grandes metrópoles ter um con-
corrente forte como o que o Nor-
deste representa. Quando existe 
um investimento político e econô-
mico, os filmes, as peças, os livros 
crescem juntos e a cultura dá sal-
tos galopantes. Isso tiraria o Nor-
deste desse estigma”.

No livro de Johniere Alves Ri-
beiro, o Nordeste é descrito como 
uma espécie de região outsider, 
mas quase nunca um local des-
territorializado dentro do próprio 
Nordeste e do Brasil. Para romper 
os paradigmas preconceituosos, a 
obra visa remapear os mais varia-
dos caminhos que possam levar 
aos diversos Nordestes. E não ao 
Nordeste que foi imposto. “Seca, 
fome e miséria não são problemas 
só da nossa região. Fatores sociais 
e políticos, que não são meramen-
te naturais e climáticos, favorecem 
muito mais essa ideia. Vou tentan-
do desconstruir esse Nordeste que 
foi posto, lançando uma perspec-
tiva de um Nordeste que já está 
aqui, que sempre foi tecnológico. 
O Nordeste nunca houve porque 
foi uma construção este Nordeste 
do atraso e folclórico. O Nordeste é 
fabricado por meio da linguagem, 
por meio da arte”, finaliza Johnie-
re Alves Ribeiro. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Estruturado 
em uma 
linguagem 
ensaística, 
a obra está 
atualmente em 
campanha de 
financiamento 
coletivo via 
internet e tem 
previsão de 
lançamento 
para o 
próximo mês 
de junho

“A partir da 
Literatura, 
vou tentando 
desconstruir 
esse Nordeste 
e mostrar 
que mesmo 
na Literatura 
contemporânea 
existe espaço 
de ambiguidade 
entre o Nordeste 
que se propõe 
como tecnológico 
e que acompanha 
a globalização

Johniere Alves Ribeiro
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Colunista colaborador

Aqui mesmo nesta coluna já escrevi várias 
vezes sobre o professor Luiz Antônio Dalri, 
atualmente aposentado e que lecionou, 

por muitos anos, a cadeira de Português Jurídico 
na Unipê. Hoje, transcrevo aqui o artigo que ele 
me enviou, comentando o primeiro livro da série 
Espelhos de Papel, publicado pela EPC, através 
da Editora A União:

“Li com prazer o livro, contendo 19 autores 
nossos, paraibanos, mostrando-me tópicos 
da Paraíba que desconhecia. Gostei de todos, 
devorando o livro no domingo, já estando 
emprestado para uma pessoa que também devora 
crônicas. Cumprimento a todos esses autores que 
me fizeram esquecer do coronavírus por um dia e 
parte da noite. Sempre fui leitor de crônicas, pois é o 
melhor estilo de escritura, com uma página e meia, 
geralmente, tratando dos assuntos do dia. Sabe-se 
tudo que ocorre a nosso redor lendo esse tipo de 
literatura. Carrega poesia, também. E muita. Me 
espelhando no livro de crônicas Espelhos de Papel, 
editado pela A União, lembrei de Crônicas Forenses, 
de Fernando Vasconcelos, que usei para meus 
alunos do Curso de Direito do Unipê (Português 
Jurídico, até julho de 2019), quando deixei a 
instituição, após 24 anos.

Durante anos, no primeiro dia de aula, já dava 
a missão para os futuros forenses procurarem na 
biblioteca esse livro. Na primeira prova do semestre, 

encaixava uma questão 
sobre a leitura. Todos 
gostavam, elogiavam, 
queriam saber onde se 
poderia conseguir outros 
etc. E na semana de revisão 
das provas, um aluno pediu 
licença e me perguntou: – 
Professor, como é que se 
pode aprender a escrever 
textos tão simples e tão 
interessantes? Existe algum 
curso para isso? Algum 
segredo? 

– Não, jovem, respondi. 
Isso é puramente leitura, 
muita leitura, de tudo que 
é livro e depois escrever. 
Escrever muito, sobre 
tudo, uma borboleta, um 
escorpião, uma boneca etc., 

etc. Conversei com minha mãe, que é professora, 
e me disse para procurar livros de Érico Veríssimo, 
que é um dos melhores. O aluno indagou: – O 
senhor tem livro sobre isso para emprestar? Tenho. 
Vou te trazer um. E dia seguinte entreguei-lhe 
Comédias Para se Ler na Escola, de Veríssimo, além 
de 200 Crônicas Escolhidas, de Rubem Braga. Uma 
semana depois veio ele com mais três alunas me 
pedindo mais livros. Como a mania pegou, como se 
diz, no semestre seguinte trouxe Estórias do Mundo 
Virtual, também do Fernando. E assim usei esses 
dois livros como exemplo de crônicas, todo semestre, 
durante anos. 

E, como sempre, comprei muitos livros, comecei 
a emprestá-los. Alguns perdi, a maioria recuperei 
sempre. Comprava, às vezes, na livraria que havia 
na faculdade, e presenteava os que tivessem 
dificuldade de ler e escrever. Por quê? Porque 
há muito, mas muito tempo que as escolas não 
ensinam os alunos a ler e a escrever. E esses livros 
serviam como introdução ao Direito porque seu 
autor pertence à área. E com isso, bem sutilmente, 
introduzia-os ao mundo das letras e do direito. 
Depois, quando eram aprovados na OAB, vinham 
agradecer por tê-los ensinado a ler e a escrever.”

Mundo virtual
“Este é mais um livro do prolífico cronista 

Fernando Vasconcelos: Estórias do Mundo Virtual. 
Li-o com sofreguidão, como li seu outro livro 
Crônicas forenses. Compartilhamos a mesma 
ojeriza pelo uso do celular em lugares não 
condizentes com a boa educação e respeito ao 
próximo. Por isso, seu livro deu-me o mote para 
escrever este comentário. Falar mal do celular? 
Jamais. Só um mentecapto faria isso. Mas é bom 
saber que há outras pessoas que pensam como nós. 
E uma dessas pessoas, no caso o Fernando, é capaz 
de transmitir, nos mínimos detalhes, as observações 
que faz no dia a dia, seja no meio jurídico, religioso, 
escolar, nos cinemas, restaurantes e em variados 
lugares onde o aparelho se faz presente. Ao celular 
se aliam estórias provenientes da internet que, 
juntos – celular e internet – nos dão o prazer de 
degustar mais de uma centena de crônicas bem 
escritas, bem pensadas, algumas cômicas, outras 
pedagógicas. Aprendemos com esses escritos, 
porque sua finalidade é divertir e ensinar. Todos eles 
estão interligados ao mundo acadêmico, resultado 
de tantos anos de atuação do autor nas lides do 
mundo jurídico”.

Fernando 
  Vasconcelos

Crônicas
espelhadas

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

‘Os Banshees de Inisherin’:
uma ilha e a tragédia de uma rejeição

Banshees (das montanhas 
irlandesas e escocesas) – fa-
das ou demônios da morte, 
cujos gritos eram presságios 
sobre a morte de alguém na 
casa. (Dicionário de Oxford, tra-
dução livre.)

Os Banshees de Inishe-
rin (2022, direção de Martin 
McDonagh, de Três Anúncios 
para um Crime), filme com indi-
cação a nove Oscars 2023 (mas 
que não ganhou nenhum), é 
uma triste fábula sobre uma 
pequena ilha na Irlanda. Paisa-
gem de cinema. Trilha ances-
tral e com temas filosóficos que 
nos aflige desde sempre. As 
lendas celtas fazem a costura. 
O isolamento. A guerra civil do 
outro lado. Uma ilha de uma 
ilha. A amizade. A rejeição. O 
que deixamos nessa vida para 
a posteridade? Só a arte impor-
ta? Ou a singeleza de cada um 
também tem a sua graça eter-
na? Um pint de Guiness, uma 
conversa sobre os animais. O 
nascer do sol. A igreja aos do-
mingos. A ética. O silêncio. O 
respeito. O que suportamos do 
outro. E os cliffs belos e vertigi-
nosamente sinuosos dos recor-
tes de uma costa longe.

O setting é de uma bele-
za à parte; uma ilha remo-
ta na costa da Irlanda acom-
panha os amigos Pádraic (o 
maravilhoso e versátil Colin 
Farrell) e Colm (Bredan Glee-
son), e uma reação abrupta 

de Colm, ao terminara ami-
zade com Pádraic. Sem ação, 
Pádraic, não aceita esse “can-
celamento”, chora nos braços 
da irmã Siobhán e busca con-
versar com um jovem violen-
tado pelo pai, Dominic (Barry 
Keoghan). Um caminho sem 
volta, e que nós, expectado-
res, ora assistimos incrédulos 
a uma tragédia, ora ficamos 
permeados em dúvidas com o 
surreal que tem lá as suas pin-
celadas de comédia. Desespe-
rado, a insistência de Pádraic 
em reatar os laços, só mais en-
furece Colm que, irredutível 
pelo afastamento, dá um ulti-
mato ainda mais brutal e que 
trará consequências irrever-
síveis para Pádraic e para to-
dos na ilha.

Colm é um personagem 
que pensa na vida, na fini-
tude, e questiona o que quer 
fazer nesse fim de mundo. É 
músico e tem nessa arte a sua 
busca para a transcendên-
cia. Já Pádraic, um singelo ho-
mem, que gosta do seu pônei 
de estimação, está na lista dos 
seus cortes. Considerado dull 
(burro, enfadonho) por Colm, 
essa amizade se torna entra-
ve das tardes de pints de Gui-
ness no pub local, diante de 
uma paisagem arrebatadora e 
misteriosa de A Filha de Ryan. 
Paralelamente acompanha-
mos o dia a dia dessa peque-
na comunidade irlandesa em 

plena Guerra Civil, de 1923, e 
que, com esse dilema estranho 
e esquisito, todos são de uma 
certa forma afetados.

Alguns elementos simbó-
licos são utilizados pelo dire-
tor, desde a própria paisagem 
imensa, infinita e enigmáti-
ca, tendo sempre o mar, como 
símbolo importante para as 
lendas irlandesas, como tam-
bém o som do coral de Poleg-
nala e Todora, canção folcló-
rica búlgara. Uma imagem 
religiosa, sempre atenta à ilha, 
faz as vezes de rima poética 
entre as cenas, assim como 
uma bruxa esquálida, aten-
ta a fazer profecias sobre esse 
conto mórbido. 

O filme fala do desamor, 
da interrupção de uma ami-
zade longeva e as suas dolo-
ridíssimas consequências. A 
rejeição é um tema que nos 
atormenta. Ainda mais quan-
do não temos explicações, des-
fechos e causa-consequências. 
Tudo precisa de um término. 
As relações amorosas princi-
palmente. E a amizade mais 
ainda. Sem esse fechamen-
to de ciclo, ficamos confu-
sos. Inconformados. Repetiti-
vos. Chatos. Insistentes. E isso 
sim, tem finais quase sempre 
trágicos. Muito forte e igual-
mente triste, é ver o percurso 
de Pádraic, a perda da inocên-
cia rumo à experiência de um 
homem ardiloso. Como não se 

lembrar do poeta Inglês, Wil-
liam Blake e os seus poemas 
Songs of Innocence e Songs of Ex-
perience? Dominc, o persona-
gem com um parafuso a me-
nos, logo percebe essas perdas 
e o cancela também.

Com um humor ácido. 
Estranho. Muito estranho, 
McDonagh fala das fragili-
dades humanas. Ainda mais 
num lugar pequeno, isola-
do, onde só temos os elemen-
tos costumazes. Um pub, uma 
igreja, um religioso, uma bru-
xa vidente, um rapaz que tem 
sede por sexo e aprovação, um 
policial atroz, e uma guerra do 
lado de lá. Qualquer coisa fora 
do lugar, assim como uma 
peça de xadrez, mexe com a 
ordem vigente de qualquer 
sociedade. E aí tudo pode sim, 
tomar proporções drásticas e 
reviravoltas assombrosas to-
marem outros lugares diante 
de uma imagem de uma santa 
incrédula e uma bruxa à bei-
ra do penhasco já sabendo da 
sua profecia. 

A solidão extrema, o senti-
mento de fracasso, a automu-
tilação como expressão má-
xima de realização, a busca 
desesperada por um sentido 
para a vida e existência, a re-
sistência, dão o tom melancó-
lico e sombrio a essa fábula de 
extremada amargura e a esse 
filme esquisito e de uma bele-
za desconfortante.

E o Oscar vai para… Ke Huy Quan
O Oscar de 2023 foi uma barbada: Tudo 

em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (que está 
no Amazon Prime) levou sete das 11 in-
dicações que recebeu, entre elas Melhor 
Filme, Melhor Diretor (para os “Daniels”, 
Kwan e Scheinert) e Melhor Atriz (Michel-
le Yeoh). Mas foi a consagração de Ke Huy 
Quan como Melhor Coadjuvante, pelo fil-
me sobre a dona de uma lavandaria à beira 
da falência que, de repente, recebe a mis-
são de salvar o mundo da extinção atuan-
do em vários “multiversos”, a coroação de 
uma história emocionante.

Após pronunciar o célebre enuncia-
do “and the Oscar goes to…” e retirar do 
envelope o nome do vencedor, a atriz 
Ariana DeBose já o anunciou emocio-
nada: Ke Huy Quan, prêmio sauda-
do pelo público com uma grande ova-
ção, com destaque para o diretor Steven 
Spielberg, que estava ali pelo filmaço Os 
Fabelmans, mas foi o diretor que deu a 
primeira grande chance ao ator vietana-
mita, então com pouco mais de 10 anos 
de idade, para um dos papéis principais 
de Indiana Jones e o Templo da Perdição.

O prêmio de coadjuvante já apontava 
para Ke Huy Quan, mas a explosão de 
emoção que tomou conta do Dolby Thea-
ter, em Los Angeles, na noite do último 
domingo, celebra não apenas um prêmio 
de cinema, mas a coroação de um dos re-
tornos mais triunfais da história da Séti-
ma Arte, e quem conhece a jornada do 
ator de 51 anos de idade, entendeu a par-
te do discurso em que ele diz: “Devo tudo 
ao amor da minha vida, minha esposa, 
que mês após mês, ano após ano, duran-
te 20 anos, me disse que um dia chegaria 
a minha hora. Os sonhos são algo em que 
você deve acreditar. Quase desisti dos 
meus. Para todos vocês, por favor, man-
tenham seus sonhos vivos!”.

Ke Huy Quan levou quase 40 anos 
para voltar aos holofotes. Ele tinha por 
volta dos 12 anos quando foi escolhido 
para interpretar o divertido Short Rou-
nd em Indiana Jones e o Templo da Perdi-
ção. O personagem é uma espécie de par-
ceiro do personagem de Harrison Ford 
(ele e Quan se reencontraram no Oscar, 
em outro momento de pura emoção) e 
se mete em várias enrascadas ao inves-
tigar o sumiço de crianças de uma vila 
remota na Índia.

Steven Spielberg também o escalou 
para seu próximo projeto, Os Goonies 

(produção de Spielberg e direção de Ri-
chard Donner), em que entregou outro 
personagem leve e divertido, Short, em-
bora com menos destaque que o longa 
de 1984. E só! A partir daí, ele só rece-
beu porta na cara.

No início dos anos 1990, Ke Huy 
Quan migrou para a TV, onde fez duas 
temporadas de uma sitcom inexpressiva 
(Head of the Class), se dedicou ao estudo 
de cinema na USC School of Cinematic 
Arts, tentou voltar à Hollywood, mas só 
conseguiu trabalhar como coordenador 
de dublês (reza a lenda que ele chegou a 
ajudar nas lutas do filme de super-herói 
X-Men) e diretor assistente.

“É sempre difícil fazer a transição 
de criança para adulto quando se é ator, 
mas quando você é asiático, é cem vezes 
mais difícil. Os seus 20 e poucos anos de-
veriam ser os anos dourados, mas tudo 
que eu fiz foi esperar o telefone tocar”, re-
velou Quan em uma entrevista.

Em 2018, os Daniels estavam esca-
lando o elenco do filme que se tornaria 
o grande premiado do Oscar 2023, mas 
não encontravam ninguém capaz de fa-
zer Waymond, o marido da protagonista 
Evelyn (personagem de Michelle Yeoh) 
que aparece em três encarnações diferen-
tes ao longo do filme. Foi quando o codire-
tor Daniel Kwan topou com o perfil de Ke 
Huy Quan no Twitter, iniciando as con-
versas com o ator asiático que acabariam 
por dar a ele a chance de ser consagrado 

não apenas no Oscar, mas em outras 60 
premiações voltadas ao audiovisual.

Daí o discurso ter sido tão emocio-
nado e emocionante. Afinal, estava ali o 
prêmio máximo do cinema, dado a um 
ator asiático com mais de 50 anos que um 
dia fora um talento mirim em ascensão, 
tolhido por uma Hollywood que fechava 
os olhos para a diversidade, que manti-
nha a supremacia macho-branca-ameri-
cana acima de tudo e de todos, e que hoje 
tenta se redimir de tantos pecados que 
cometeu no passado.

“Minha mãe tem 84 anos e está em 
casa nos assistindo. Mãe, acabei de ga-
nhar um Oscar!”, foi a frase que ama-
nheceu nas manchetes de todo o mun-
do ontem, o início do discurso de Ke Huy 
Quan que lembrava sua jornada rumo ao 
que ele próprio chamou de “sonho ame-
ricano”. “Minha jornada começou em 
um barco, passei um ano em um campo 
de refugiados e, de alguma forma, aca-
bei aqui, no grande palco de Hollywood. 
Dizem que histórias assim só acontecem 
nos filmes. Eu não consigo acreditar que 
isso está acontecendo comigo. Isso é o so-
nho americano!”.

Foi bonito! E que bom que os muros 
que separam os povos – norte-americanos, 
asiáticos, brasileiros, africanos etc. – estão 
cada vez mais invisíveis, dando oportuni-
dade aos que são bons no que fazem, inde-
pendente de nacionalidade, raça, língua, 
cor… Que continue assim.

Foto: Oscar.com/Divulgação

Da esq. para dir: Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser e Jamie Lee Curtis
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Sempre fui 
leitor de 
crônicas, pois 
é o melhor 
estilo de 
escritura, 
com uma 
página e meia, 
geralmente, 
tratando dos 
assuntos do dia
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Colunista colaboradora

A Fundação Casa de José Américo realizou no 
último dia 10 várias atividades alusivas ao 
Mês da Mulher, entre elas uma mesa-redonda 

com o título “Presença feminina na linha do tempo 
de José Américo de Almeida”. Foram apresentadas 
cinco mulheres que tiveram grande importância 
na vida do escritor e político paraibano: a mãe, 
Josefa de Almeida Leal; a primeira professora do 
escritor, Júlia Verônica Leal; a esposa, Anna Alice 
de Azevedo Almeida, a filha, Selda Almeida; e a 
secretária particular, Maria de Lourdes Lemos Luna. 
Três professoras e pesquisadoras foram convidadas 
para discorrer sobre essas mulheres – Ana Maria 
Coutinho, Sandra Raquew e esta colunista.

A programação foi aberta pela gerente-executiva 
do museu, professora Janete Lins Rodriguez, 
houve apresentação musical, voz e violão, com as 
jornalistas Sheila Raposo e Amanda Félix, exposição 
de artesanato, palavras do presidente da FCJA, o 
jornalista Fernando Moura, que lembrou os 43 anos 
da morte do patrono da casa.

Coube-nos dar um depoimento sobre Lourdinha 
Luna, secretária particular de José Américo durante 
17 anos, de 1963 a 1980. A respeito do que Lourdinha 
representou na vida do escritor, registramos 
palavras advindas do próprio José Américo: “Elas 
são os meus olhos e minha máquina de escrever, é 
atenta e vigilante do meu regime alimentar e do meu 
bem-estar social”.

É bom lembrar que, após a morte do escritor, 
Lourdinha muito lutou para que a casa em que o 
escritor morou se tornasse uma fundação, destinada 
a divulgar e preservar a memória do seu morador 
e foi instigada pelos amigos para escrever um livro 
sobre essa convivência com José Américo, recusava 
a solicitação, alegava que não era escritora, mas 
resolveu escrever o primeiro livro – Rastros na areia, 
e não parou mais, escrevendo também para os 
jornais Correio da Paraíba e A União.

Lourdinha Luna deixou três livros que tratam 
desse contato mais direto com “o solitário de 
Tambaú”, como era chamado José Américo após 
retirar-se da vida pública e dedicar-se apenas aos 
livros e ao escrever: Rastros na areia, Revelações e 
perfis e Na varanda do Cabo Branco. 

Um fato interessante está registrado em Rastros 
na areia. O escritor gostava de plantar árvores 
frutíferas no pomar de sua casa e plantou, entre 
muitas outras fruteiras, um pé de fruta-pão que 
teimava em não produzir frutos. No poema A árvore 
da ciência, inserido no livro Quarto minguante, 
relata o desejo de cortar a árvore e o porquê da 
desistência – no mais alto galho abrigava um ninho 
de passarinho. Sensibilidade de artista. 

O livro de poemas foi publicado na madureza 
da vida, contava 88 anos e considerava resultado 
de um passatempo, um brincar com as palavras. 
Durante certo tempo, pensou que esses poemas 
tinham ido parar no cesto de lixo, mas Lourdinha 
habilmente recolheu-os e guardou-os. Só veio 
saber da proeza da secretária quando recebeu a 
visita do poeta Mauro Mota que perguntou se não 
havia escrito poemas, escrevi-os, mas joguei-os 
no lixo, prontamente ela contestou, disse que os 
havia recolhido e estavam em seu poder. Diante 
da admiração do escritor em face dessa revelação, 
Mauro Mota assim se expressou: “Está vendo, 
amigo, do que é capaz uma secretária? Todo 
cuidado é pouco”. 

Sobre os livros que escreveu e publicou, José 
Américo costumava dizer que não gostava de 
lançamento festivo por dois motivos: “Não tinha cara 
para vender livros nem letra para autografá-lo. A 
sua caligrafia era quase indecifrável”. 

Revelações e perfis, como o próprio título indica, é 
fiel ao que a autora pretende apresentar – são perfis 
de homens públicos, na maioria políticos, escritores, 
frequentadores da casa de José Américo. Chamou-
nos a atenção um dos capítulos – José Lins do Rego. 
Neste relato, revela como conheceu Zé Lins e o 
episódio da leitura de Menino de Engenho no Colégio 
das Neves, onde estudou quando adolescente. Ler 
esse livro na adolescência representou um escândalo 
para as freiras do colégio, que seguiam uma 
educação muito rígida. 

Na varanda do Cabo Branco está dividido 
em duas partes. Na primeira, trata de assuntos 
variados, como a música dos anos 60 e 70 do século 
20, o fortalecimento do feminismo, mudanças na 
Igreja Católica. Na segunda parte, a política é o foco 
principal, especificamente a política na Paraíba, o 
golpe militar de 1964, a escolha de governadores 
pela via indireta e a participação de José Américo na 
indicação dos governantes. O professor José Octávio 
de Arruda Mello, no posfácio desse livro, aproxima 
Lourdinha da historiadora Mary Del Priore pela 
renovação da historiografia brasileira. Além destes 
três livros, escreveu outros, mas são estes que estão 
intimamente ligados a José Américo.

Essa foi a Lourdinha que conheci, a secretária 
eficiente, a memorialista, a jornalista, a 
historiadora – a guardiã da memória de José 
Américo de Almeida.

Lourdinha Luna

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@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 Whee-
ler. Animação. Livre). O Gato de Botas descobre 
que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: 
por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desres-
peito à segurança pessoal, ele queimou oito de 
suas nove vidas. Com apenas a restante, ele pre-
cisa encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz 
de restaurar suas vidas. CENTERTPLEX MAG 4 
(dub.): 16h; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 15h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 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 Je-

sus Garcia Galocha. Animação. Livre). 
Três múmias egípcias que acidentalmen-
te entram no mundo moderno. CENTER-
TPLEX 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: 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, Ale-
manha e França. Dir: Marie Kreutzer. Dra-
ma. 16 anos). A Imperatriz Elizabeth da Áus-
tria é idolatrada por sua beleza, mas, quando 
completa 40 anos, inicia uma cruzada para 
tentar manter sua imagem pública. CINE 
BANGÜÊ: 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: 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 erotis-
mo. CINE BANGÜÊ: 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: 14/3 - 20h30; 
25/3 - 19h; 27/3 - 18h30.

O Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição (Ecad) apresentou a 3ª edi-
ção do relatório “O que o Brasil ouve – 
Mulheres na Música”. Produzido anual-
mente, o estudo apresenta um panorama 
sobre a participação feminina no mer-
cado musical no país no ano anterior. O 
novo levantamento aponta que, em 2022, 
as mulheres receberam apenas 8% dos 
valores em direitos autorais destinados 
a pessoas físicas.

Apesar de um aumento de 45% em 
comparação ao montante distribuído 
para elas em 2021, os números propor-
cionais mostram que o caminho ainda 
é longo para a igualdade e equidade de 
gênero na música. Do total de R$ 1,2 bi-
lhão distribuído pelo Ecad em 2022, o 
valor de R$ 730 milhões foi repassado 
para pessoas físicas, como composito-
ras, intérpretes e musicistas, enquanto 
o restante foi destinado a pessoas jurídi-

cas. As mulheres receberam aproxima-
damente R$ 58 milhões, considerando o 
valor para as pessoas físicas.

A presença de mulheres no ranking 
dos 100 autores com maior rendimento 
em direitos autorais em 2022 não mos-
trou variação em relação a 2021: a repre-
sentatividade feminina foi novamente 
de apenas 4% do total de titulares con-
templados. Outro indicador que tam-
bém não teve variação em relação ao 
ano anterior foi a quantidade de bene-
ficiados com rendimentos em direitos 
autorais. Em 2022, o Ecad contemplou 
mais de 316 mil compositores, músicos, 
intérpretes, produtores fonográficos e 
editores. Desse total, 250 mil titulares 
de música foram identificados como 
pessoas físicas e deste, apenas 10% eram 
mulheres. Esse foi o mesmo percentual 
de mulheres beneficiadas em 2021.

Para acessar o relatório comple-
to, basta acessar o site oficial do Ecad 
(www4.ecad.org.br).

Ecad traz edição anual do relatório sobre participação feminina na indústria

Direitos autorais: apenas 
8% foram para mulheres

Música eM 2022

• 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: Pixabay

Na lista de 100 autores, só 4% são mulheres

Serviço
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Mostra coletiva ‘Certos Pontos Incomuns’ reúne obras de 22 artistas no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa

Exposição exalta a arte feminina
Artes visuAis

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Resgatar e dar visibilida-
de à arte feminina. Esses são 
os principais objetivos da ex-
posição Certos Pontos Incomuns: 
artistas mulheres da Paraíba, que 
o Centro Cultural São Fran-
cisco (CCSF), localizado na ci-
dade de João Pessoa, mantém 
aberta até 27 de abril, com o in-
tuito de celebrar o Mês da Mu-
lher. A coletiva reúne, no total, 
25 obras de 22 artistas paraiba-
nas, ou que se radicaram no 
estado, e pode ser visitada de 
terça-feira a sábado, das 9h às 
16h, e aos domingos, das 9h às 
15h. A entrada custa R$ 12 (in-
teira) e R$ 6 (meia). Crianças de 
até 7 anos têm acesso gratuito. 
As visitas são todas guiadas 
por monitores.

“Com essa exposição, que-
remos destacar nomes de fi-
guras femininas que tiveram 
grande relevância, que esti-
veram à frente de marcos his-
tóricos e contribuíram para o 
fortalecimento do campo das 
artes visuais, por meio da cria-
ção de associações artísticas, 
ou liderando vanguardas es-
téticas, bem como mobilizan-
do coletivos independentes 
que derivaram arcos na arte 
da Paraíba, mas que foram 
apagadas, sem que obtives-
sem o mesmo reconhecimen-
to que os artistas homens alça-
ram por feitos bem menores”, 
ressaltou Ariana Atanazio, 
que integra a equipe curato-
rial da mostra com Maria Me-
nezes e Walter Aarcela. 

Participam da exposição 
no CCSF, localizado na Ladei-
ra São Francisco, no Centro 
Histórico, as artistas Albe-
nise Vasconcelos, Alice Vi-
nagre, Ana do Vale, Aurora 
Caballero, Brenda Dias Tenó-
rio, Conceição Myllena, Cris 
Peres, Denise Costa, Eliz Pa-
trício, Gina Dantas, Heloí-
sa Maia, Isa Galindo, Layla 

Gabrielle, Li Vasc, Marga-
reth Aurélio, Maria Helena 
Mousinho, Marlene Almei-
da, Marta Penner, Mayara 
Ismael, Natália Araújo, Va-
nessa Dias e Yasmin Formi-
ga. Na coletiva, que ocupa 
dois salões no térreo da ins-
tituição, o visitante pode ob-
servar obras de várias tipolo-
gias, a exemplo de pinturas, 
esculturas, objetos instalati-
vos e fotografias.

Natural da cidade de 
Taubaté (SP), mas filha de pais 
paraibanos, Ariana Atanazio 
informou que o trabalho para 
a montagem da coletiva come-
çou no mês passado. “Não foi 
tão difícil selecionar as obras, 
porque eu já conhecia as artis-
tas e suas trajetórias, como a 
de Marlene Almeida, que con-
tinua produzindo, de quem 
escolhi a pintura em pigmen-
tos naturais Agricultores na cul-
tura do açúcar, de 1981, que é do 

acervo da Arquidiocese da Pa-
raíba”, disse a curadora.

Na exposição, há obras de 
artistas que estão no proces-
so de construção da carreira e 
outras já veteranas. “São mu-
lheres de diferentes gerações, 
com obras de linguagens, te-
máticas e pesquisas e que se 
encontram unicamente através 
das diversidades e das singu-
laridades que as constituem. O 
critério para a seleção foi o de 
que a obra poética do trabalho 
casasse com o eixo da exposi-
ção, cujos temas são em torno 
do sacro, da natureza e das di-
ficuldades e mitologias em tor-
no do ser mulher”, comentou 
Ariana Atanazio.

A escolha do nome da co-
letiva é tirada do título do li-
vro Certos Pontos Incomuns, 
publicado através do coletivo 
Oficina Literária, em 1982, de 
autoria das poetisas Otacia-
na Cássia, Diracy Vieira e So-

corro Leaderbal, e que é uma 
compilação expoente do mo-
mento da poesia marginal na 
Paraíba, nas palavras de Ata-
nazio. “O título deste livro sin-
tetiza o objetivo da mostra em 
exaltar a riqueza existente na 
diversidade poética entre as 
artistas que expomos e, com 
isso, a feliz impossibilidade 
de traçar uma leitura unifor-
mizante acerca destas poéti-
cas tão individuais. A maior 
convergência possível entre 
elas se dá na diferença e, so-
bretudo, no protagonismo que 
exercem, enquanto artistas, 
em diferentes momentos da 
história”, explicou ela.

Paralelo com a literatura
A coletiva também traça 

um paralelo com a literatu-
ra. “Além do livro Certos Pon-
tos Incomuns, que tem poemas 
destacados e pode ser manu-
seado pelo visitante, há textos 

de outras poetisas, como Vio-
leta Formiga e Anaide Bei-
riz. A poesia é uma forma de 
arte e costumo dizer que uma 
obra não é só a plasticidade, 
pois pelo menos eu percebo 
afinidade da obra de arte com 
a poesia. Já há algum tempo 
que ando lendo o trabalho da 
poetisa Violeta Formiga, pelo 
qual acabei me encantando e 
gosto muito, pois foi uma mu-
lher à frente do seu tempo e 
que tenha sido assassinada 
quando ainda era jovem”, ob-
servou curadora.

Ao analisar o papel da mu-
lher na área das artes visuais 
na Paraíba, Ariana Atanazio 
disse que houve conquista de 
espaço, mas existem barreiras 
que precisam ser derrubadas. 
“Ha artistas extremamente ta-
lentosas, que se destacam pela 
qualidade do trabalho, como 
Yasmin Formiga, que partici-
pa da coletiva com uma obra e 

uma instalação. Mas ainda há 
muito preconceito contra artis-
tas visuais que são indígenas, 
pretas ou pessoa com deficiên-
cia. Circulo por galerias e não 
costumo ver, por exemplo, ex-
posição de artista mulher com 
deficiência. A artista Ana do 
Vale é uma pessoa com defi-
ciência e, por isso, para que te-
nha espaço para visibilidade, 
também foi incluída na expo-
sição coletiva no Centro Cul-
tural São Francisco”.

Um dos integrantes da 
equipe curatorial da coletiva 
e coordenador de exposições 
do Centro Cultural São Fran-
cisco, Walter Arcela observou 
que a mostra reúne artistas vi-
suais contemporâneas e outras 
de diferentes décadas. “Essa 
é uma mistura bacana, pois 
apresenta diversidade e exal-
ta o protagonismo dessas mu-
lheres, através dos seus traba-
lhos”, complementou ele.

Entre as paraibanas e radicadas no estado estão Heloisa Maia (E), com a obra ‘Menina no Jardim Rosa’, e Li Vasc (D), com ‘Herança ou O que aprendi sobre o amor’

Através do QR 
Code acima, acesse 

o site oficial do 
Imagineland

Inscrição do concurso de cosplay acaba próxima sexta-feira
imAginelAnd

Da Redação

Em várias convenções de 
cultura pop pelo mundo, o 
cosplay é aquele profissional 
que se traja como o perso-
nagem de cinema, anima-
ção, jogo eletrônico, série ou 
quadrinhos, incorporando 
o mesmo tanto no palco das 
apresentações quanto nos 
corredores dos eventos. Jun-
ção das palavras “costume” 
(“fantasia”, em tradução li-
vre) e “play” (“interpretar”) – 
quem pratica o cosplay é cha-
mado cosplayer.

Seguem abertas até a pró-
xima sexta-feira (dia 17) as 
inscrições gratuitas para o 
Cosplay Cup, campeonato 
promovido pela edição de 
estreia do Imagineland, que 
dará um total de R$ 10 mil 
em prêmios só em dinhei-
ro, além de troféus. Com o 
K-Pop Contest, os concursos 
somam mais de R$ 22 mil em 
prêmios. O evento acontecerá 
entre os dias 21 e 23 de abril, 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa. Os ingressos e 
combos para os três dias se-
guem à venda no site oficial 
da convenção (www.imagi-
neland.com.br).

O Imagineland Cosplay 
Cup será baseado em apre-
sentações individuais e a in-
dumentária e a performance 
devem ser, obrigatoriamente, 
baseados em personagens de 
histórias em quadrinhos, de-
senhos animados, games, sé-
ries e filmes ou outro produ-
to da cultura pop.

A criadora de conteúdo e 
cosplayer profissional, Bian-
ca Contursi, irá apresentar 
a competição. Nas redes so-
ciais do Imagineland (@ima-
ginelandbr), ela anunciou as 
três categorias da premiação: 
o Melhor Figurino vai levar 
R$ 2.500 em dinheiro, mais 
troféu; Melhor Props/Arma-
dura também irá ganhar R$ 
2.500 em dinheiro e troféu; e 
o grande prêmio (R$ 5 mil + 
troféu) irá para o Master Cos-
play, no qual o júri irá obser-
var desde a performance até 
o figurino e/ou armadura. 
Quem apresentar o melhor 
conjunto da obra leva o prê-
mio máximo.

Os interessados podem 
consultar o manual oficial 
com as regras e efetuar a ins-
crição gratuita através da pá-
gina na internet (www.imagi-
neland.com.br/cosplay-cup). 

Haverá uma pré-seleção, via 
online, e um concurso presen-
cial com 20 selecionados no 
dia 21 de abril, primeiro dia 
do Imagineland.

Novo jurado no ‘k-pop’
O Imagineland divulgou 

mais um jurado para com-
por a banca que irá avaliar o 
K-Pop Contest. É o Lucas Olly, 
backdancer oficial da turnê 
brasileira do BTS, o fenômeno 
mundial do k-pop. Também 
foi backdancer da passagem 
dos artistas coreanos Ailee, 
Jo Sung Mo e Kim Hyung Ho 
por São Paulo.

Ele já foi jurado de um 
concurso de k-pop no Shinobi 
Spirit, em Curitiba (PR), e par-
ticipou do KEX: First Edition - 
Show Idol - Blanc7, no qual foi 
o mestre da cerimônia.

Formado em dança, balé, 
jazz e arte circense, Lucas 
Olly fez aulas com grandes 
nomes da dança, Jay Kim, Na-
vinci, Hyojin Choi, Koosung 
Jung, Sea ni, Yanis Marshal 
e Matt Steffanina, além das 
Queen B (dançarinas da can-
tora norte-americana Beyon-
cé) e com Son Sung Deuk (co-
reógrafo coreano do grupo 
BTS), dentre outros.

O Imagineland já havia 
anunciado a coreógrafa e 
dançarina sul-coreana You-
ng Kyung Kim no corpo de ju-
rados do K-Pop Contest.

Voltado a fãs de séries, fil-
mes, desenhos animados, his-
tórias em quadrinhos, action fi-
gure, cosplay, k-pop e videogame 
e tecnologia, o Imagineland 
terá 50 horas de programação 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa. Alguns nomes 

internacionais já estão confir-
mados para a primeira edição, 
entre eles os atores norte-ame-
ricanos David Ramsey (da sé-
rie Arrow) e Julie Caitlin Bro-
wn (de seriados de sci-fi como 
Star Trek e Babylon 5).

Realizado pelas empresas 
paulistas Piticas, Eleven Dra-
gons e Spola, o evento de cul-
tura pop conta com o apoio do 
Governo da Paraíba e da Pre-
feitura de João Pessoa.
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Criadora de conteúdo e ‘cosplayer’ profissional, Bianca Contursi vai apresentar a competição

Imagens: Acervos das Artistas
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Em encontro com João Azevêdo, o diretor da Itaipu Binacional destacou o avanço dos parques  solares e eólicos no estado

Governador debate potencial da PB
energias renováveis

O diretor financeiro da 
Itaipu Binacional e ex-di-
retor-geral da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(ANEEL), André Pepitone 
da Nóbrega, foi recebido pelo 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo, em João Pessoa, 
para uma agenda importan-
te para o estado e para o Nor-
deste.

Na audiência, debateram 
o potencial da região em 
energia renovável e os be-
nefícios que este olhar traz 
para o desenvolvimento da 
Paraíba.  “A transição ener-
gética é um movimento que 
está acontecendo no mundo, 
que busca atender a deman-
da de energia dos grandes 
centros com energias reno-
váveis. O estado tem poten-
cial muito grande para que 
sejam desenvolvidos par-
ques  solares e eólicos. O 
avanço  dos empreendimen-
tos de energia renovável ofe-
recem mais qualidade de 
vida à população da Paraí-
ba e reduz desigualdades, 
gerando oportunidades de 

emprego e renda”, destacou 
o diretor de Itaipu.

Segundo Pepitone, João 
Azevêdo está numa posição 
estratégica, como presidente 
do Consórcio Nordeste. “Há 
algumas pautas que o gover-
nador pode captanear para 
que torne ainda mais atrativo 
o ambiente para a instalação 
de fontes renováveis de ener-
gia”, completou.

Na ocasião, Pepitone en-
tregou ao governador o con-
vite da sessão solene em que 
irá  receber o Título de Ci-
dadão Pessoense. A entrega 
da honraria será realizada 
no Plenário da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa ama-
nhã, a partir das 14h30.

A entrega do Título de 
Cidadão Pessoense se dará 
de forma híbrida com trans-
missão nos canais oficiais 
de comunicação da Câmara 
Municipal de João Pessoa: 
TV Câmara (canal aberto 
6.2 e Net 23); Rádio Câma-
ra FM 88.7; YouTube (tvca-
marajp) e Portal da CMJP 
(www.joaopessoa.pb.leg.br.

n 

Segundo 
Pepitone, João 
Azevedo está 
numa posição 
estratégica, 
como presidente 
do Consórcio 
Nordeste

Pepitone entregou ao governador João Azevêdo o convite da sessão solene em que irá receber o Título de Cidadão Pessoense

Iluska Cavalcante 

fgcavalcanteiluska@gmail.com 

Foto: Secom-PB

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), avaliou, 
ontem,  as suas últimas agen-
das políticas, onde discutiu a 
ampliação de linhas de trans-
missão no estado, com o  minis-
tro das Minas e Energia, Ale-
xandre Silveira; além do seu 
encontro com o embaixador da 
China no Brasil, Zhu Qingqiao. 

O comentário foi feito du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, veiculado 
em nível regional, através da 
Rádio Tabajara. De acordo com 
João Azevêdo, a conversa com 
o ministro de Minas e Energia 
rendeu uma audiência, no pró-
ximo dia 28 de abril, com toda a 
equipe da pasta, além de gover-
nadores do Nordeste, represen-

tantes de bancos financiado-
res e presidentes das empresas 
distribuidoras de energia da 
região. 

“Sabemos que hoje um pe-
queno sistema leva de 8 a 10 
meses para ser construído, e 
muitas vezes é feito um edi-
tal que dá um prazo de cinco 
anos para construir uma linha. 
Há uma incompatibilidade nos 
tempos, vamos realizar esse 
evento e trazer essa discussão”, 
disse o governador. 

Ainda durante o progra-
ma, o chefe do Executivo es-
tadual avaliou o seu encontro 
com o embaixador da Chi-
na, Zhu Qingqiao. Segundo 
ele, na oportunidade foi des-
tacada a parceria já existente 
entre a Paraíba e a empresa 
chinesa Research Institute of 
China Electronics Technology 

Group Corporation (CETC54), 
para a fabricação de equipa-
mentos integrantes do radio-
telescópio Bingo, no municí-
pio de Aguiar. 

O governo da China de-
monstrou interesse em repli-
car o modelo do radiotelescó-
pio na Lua.  “Discutimos sobre 
o radiotelescópio que estamos 
construindo em Aguiar e tem 
a participação da China atra-
vés de uma empresa na fabri-
cação das antenas. Da mes-
ma forma que o governo está 
investindo nessa construção, 
agora foi demonstrado pelo 
governo Chines a intenção de 
replicar esse modelo na cons-
trução de um rádio como esse 
na Lua, e há um interesse que 
isso seja discutido entre o pre-
sidente Lula e o presidente da 
China“, comentou. 

João Azevêdo discute a ampliação 
de linhas de transmissão no estado

energia elétrica

Faleceu ontem, aos 82 anos, 
o médico e ex-prefeito de Sou-
sa, Nicodemos de Paiva Gade-
lha. Cozinho Gadelha, como era 
conhecido, foi vítima de um in-
farto, após passar mal em sua 
casa, localizada na cidade onde 
foi prefeito, no Sertão paraiba-
no. O sepultamento do médi-
co acontecerá hoje, no Cemité-
rio São João Batista, em Sousa.

Depois de se sentir mal, 
Cozinho recebeu atendimen-
to médico, mas não resistiu e 
faleceu por volta das 12h de 
ontem. O ex-prefeito de Sousa 
era diabético e tinha completa-
do 82 anos no último dia 6. Em 

12 de abril de 2012, o médico 
se tornou viúvo de Maria das 
Graças de Sá Gadelha, a dona 
Gracinha. O médico deixa três 
filhos: a odontóloga Ayla Ga-
delha, o ex-vice-prefeito e ex-
vereador Thalles Gadelha e o 
atual vereador Cacá Gadelha. 
Em nota, a família Gadelha in-
formou que lamenta a perda 
de Cozinho. 

O velório do médico e 
ex-prefeito começou ontem 
mesmo, no Cemitério Parque 
Jardim da Paz, às 16h. Hoje, a 
partir das 11h, será realizada 
uma missa de corpo presente 
na central do velório. Às 13h 
a família seguirá cortejo em 
direção à prefeitura de Sou-
sa e, às 16h, o corpo seguirá 

para sepultamento no Cemi-
tério São João Batista.

Carreira
Durante seis anos, Nicode-

mos foi prefeito de Sousa. Sua 
gestão aconteceu entre os anos 
de 1983 e 1988 e, enquanto pre-
feito, Cozinho foi responsável 
pela construção do Terminal 
Rodoviário de Sousa.

Ao longo dos quase 60 
anos que sagraram a dura-
doura carreira como médi-
co, Nicodemos realizou mais 
de vinte mil partos. O médi-
co era conhecido por atender 
não apenas em Sousa, mas em 
todo o Sertão, atuando em di-
versas unidades de saúde, des-
de as públicas as particulares.

Infarto mata o ex-prefeito de Sousa, 
médico Cozinho Gadelha, aos 82 anos

A estreia do projeto ‘Entre 
Elas’, uma ação da parlamen-
tar Francisca Motta (Repu-
blicanos), dialogou com se-
cretárias de Estado na última 
semana, sobre os desafios e as 
oportunidades para mulhe-
res paraibanas, a partir do se-
tor público.

A ideia do projeto, segun-
do a deputada, é estabelecer 
um canal poderoso de diálogo 
com segmentos de mulheres, 
para que novas políticas públi-
cas sejam criadas na Paraíba.

“Decidi iniciar este man-
dato de forma diferente, ou-
vindo as nossas mulheres. Co-
meçamos escutando àquelas 
que estão à frente de secreta-
rias de Estado, responsáveis 
por implementar políticas pú-
blicas; seja para entender os 
seus desafios, e como cada 
uma, a partir do papel que já 
desempenham, podem ajudar 
ainda mais, outras mulheres”, 
explicou Francisca.

Participaram do encontro 

a superintendente da Suplan, 
Simone Guimarães, a secre-
tária do Desenvolvimento, da 
Agropecuária e da Pesca, Sil-
via Cunha, a secretária Exe-
cutiva da Mulher e da Diver-
sidade, Cristiana Almeida, a 
secretária de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade, Rafae-
la Camaraense, e as secretá-
rias Executivas de Educação, 
Elizabete de Araújo e Pollya-
nna Loreto.

“Pensamos juntas projetos 
que combatam a cultura da 
violência doméstica, a partir 
da educação; que criem mais 
políticas afirmativas para mu-
lheres negras; que criem espa-
ços de acolhimento para mães 
no setor público; que permi-
tam que mais mulheres se-
jam ouvidas no debate sobre 
os nossos recursos naturais; 
que destinem mais estágios 
para nossas jovens; e que de-
mocratizam o acesso à saúde, 
a educação e ao crédito”, ante-
cipou Francisca.

O projeto continuará sen-
do realizado durante todo o 
mês de março. Temas como 
combate à violência domés-
tica; mercados e incentivos 
para mulheres, e saúde físi-
ca, social e mental serão abor-
dados. A parlamentar preten-
de apresentar um relatório 
no final do mês, com todos 
os projetos protocolados.  

Projeto busca mais oportunidades 
para mulheres no setor público

entre elas

O deputado estadual To-
var Correia Lima (PSDB) foi 
nomeado presidente da Co-
missão de Juventude, Espor-
te e Lazer da União Nacional 
dos Legisladores e Legislati-
vos Estaduais (Unale) para a 
gestão de 2023. Ele também 
assumiu a vice-presidência 
da Comissão de Juventude, 
Esporte e Lazer da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB).

 “Recebi com muita ale-
gria a escolha do meu nome 
para trabalhar em ações que 

colaborem para a formulação 
de políticas públicas para ju-
ventude, esporte e lazer. Es-
sas são temáticas que já tra-
balhamos pelo meu mandato 
e agora temos a oportunida-
de de participar e colaborar 
com o debate nacional”, disse.

 À frente da secretaria na-
cional, Tovar terá a missão de 
elaborar e apresentar pro-
postas sobre a temática, pro-
por a realização de eventos, 
acompanhar projetos espe-
cíficos, além de atuar na am-
pliação da participação dos 

parlamentares nestas áreas 
de atuação.

 Também será sua mis-
são contribuir para estreitar 
os vínculos entre os parla-
mentares especialistas téc-
nicos na temática e entre de-
putados que integram, em 
seus parlamentos, comissões, 
frentes e blocos voltadas para 
o tema. Da mesma forma, 
contribuirá na Comissão Ju-
ventude, Esporte e Lazer da 
Assembleia Legislativa, cuja 
criação foi uma propositura 
do parlamentar.

Tovar vai presidir a Comissão Nacional 
de Juventude, Esporte e Lazer da Unale

gestão 2023

Diálogo
A ideia do projeto, 

segundo a deputada, é 
estabelecer um canal 

poderoso de diálogo com 
segmentos de mulheres, 
para que novas políticas 

públicas sejam 
criadas na Paraíbaluto no sertão

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com
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Presidente do diretório municipal diz que legenda terá candidato, mas dirigente estadual é contra o debate antecipado

PT diverge sobre candidatura própria
prefeitura da capital

Juliana Teixeira 

julianaaraujoteixeira@gmail.com

O presidente do diretório 
municipal do Partido dos Tra-
balhadores (PT), Antônio Bar-
bosa continua segurando a 
tese de que a legenda deve ter 
candidatura própria ao gover-
no de João Pessoa em 2024. A 
um ano e sete meses da dispu-
ta, as declarações e uma car-
ta elencando possíveis nomes 
para essa disputa trazem mais 
um episódio de climão no par-
tido do presidente Luís Inácio 
lula da Silva, aqui na Paraíba. 

O novo imbróglio político 
do PT tem do outro lado o pre-
sidente estadual da legenda, 
Jackson Macedo que chamou 
de irresponsável a antecipa-
ção. Fato é que o PT paraiba-
no vem acumulando derrotas 
e segmentações que só produ-
ziram desgaste à legenda. 

Os entendimentos de uma 
reunião ocorrida no diretório 
municipal repercutem des-
de que o presidente munici-
pal, Antônio Barbosa, reuniu 
aliados e descartou apoio a Cí-
cero Lucena para 2024. E não 
parou por aí, ainda colocou 
na mesa uma lista de possí-
veis pré-candidatos para uma 
disputa em João Pessoa. Lu-
ciano Cartaxo, Cida Ramos, 
dois deputados com manda-
tos na Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB), Mar-
cos Henriques, um vereador 
que grita quase sozinho na 
oposição na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), 
Estela Bezerra, que perdeu a 
disputada para a Câmara Fe-
deral e até Márcia Lucena, ex
-prefeita do Conde.  E nem en-
tre eles há um entendimento, 
visto que a quantidade de no-
mes dentro do próprio parti-
do, quase a metade do núme-
ro de candidatos à prefeitura 
da capital de todos os parti-
dos na ultima eleição de 2020.

E por falar neste pleito, os 
desentendimentos já acontece-
ram neste tempo, quando uma 
ala do PT lançou Anísio Maia e 
outra voltou o apoio a Ricardo 
Coutinho. Resultado: os dois 
campos do PT se deram mal e 
nem para o segundo turno es-
tiveram creditados. 

O posicionamento do di-
retório municipal, diver-
ge, no entanto, da tendência 
apontada pelo diretório es-
tadual. O presidente Jackson 
Macedo que tem apontado 
para a possibilidade de costu-
ra de aliança com o atual ges-
tor municipal Cícero Luce-
na (PP). Jackson já antecipou 

que a decisão poderá vir da 
nacional e que ainda é mui-
to cedo para se mostrar as 
táticas eleitorais a serem uti-
lizadas.

Jackson tenta não antecipar 
as discussões para 24, e afirma 
que o mais importante é arru-
mar a casa e fortalecer o gover-
no do presidente Lula.

“Antecipação desnecessá-
ria, 2024 está muito distante. 
Estamos numa fase de orga-
nização, filiações, meta de me-
lhorar a representação legis-
lativa, organizar a casa para 
depois debater tática eleitoral. 
Antecipar uma tática eleitoral 
e cravar nomes é de uma irres-
ponsabilidade muito grande”, 
disparou.

Antônio Barbosa diz que 
não houve pressão, mas ante-
cipação se deveu a uma neces-
sidade de distanciamento da 
gestão municipal, apontada 
por ele como apoiadora de Bol-
sonaro em outros momentos.

Barbosa leva em conta o 
cenário nacional e diz que “o 
PT tem cinco quadros que se 
colocaram à disposição para 
a disputa no ano que vem são 
quadros importantes, uma 
grande seleção de nomes. Pre-
cisamos distanciar da gestão 
municipal, do  grupo de Cíce-
ro fez movimento pró Bolso-
naro”, enfatizou.

Além de emitir nota des-
cartando aliança com o prefei-
to Cícero Lucena (PP), a presi-
dência do diretório municipal 
ainda disse que os partidários 
devem seguir firmes na opo-
sição à gestão Cícero Lucena e 
ainda proibiu filiados a assu-
mirem cargos comissionados 
na prefeitura. 

O prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) encaminhou 
para apreciação da Câmara 
Municipal de João Pessoa um 
Projeto de Lei para a doação 
de um terreno do Município 
ao Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB). O espaço, localizado na 
região dos Bancários, vai abri-
gar o novo Campus Zona Sul, 

que funciona atualmente na 
Escola Aruanda, pertencente 
ao Município. A matéria pode-
rá agora ser apreciada, na ses-
são de hoje, pelos vereadores. 

O prefeito Cícero Lucena e a 
reitora do IFPB, Mary Roberta, 
se reuniram no último mês de 
fevereiro para tratar do tema. 
Na ocasião o gestor falou da im-
portância desse trabalho con-
junto para o desenvolvimento 
da educação e da cidade. 

“Nós temos a obrigação 
de formar o cidadão do futu-
ro e nosso dever é fazer isso 
com qualidade. A Educação 
precisa ser o vetor princi-
pal para a garantia de mais 
qualidade de vida e de um 
futuro melhor”, afirmou o 
prefeito. 

Durante a reunião com o 
prefeito, a reitora Mary Ro-
berta explicou que a doação 
do terreno é o primeiro pas-

so. “A partir daí vamos envi-
dar esforços conjuntos com 
parlamentares e o Ministério 
da Educação para construção 
deste equipamento, que é fun-
damental”, explicou. 

O novo Campus do Ins-
tituto Federal da Paraíba, na 
Zona Sul de João Pessoa, irá 
formar futuros técnicos e téc-
nicas de nível superior no eixo 
tecnológico de Meio Ambien-
te e Saúde.

Prefeito Cícero Lucena encaminha à Câmara 
Projeto de Lei que doa terreno para o IFPB

novo campus na capital

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Redação e Legis-
lação Participativa (CCJ) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa votou, ontem, favorá-
vel à Medida Provisória que 
concede reajustes setoriais de 
vencimentos aos profissio-
nais da Educação e da Guar-
da Municipal. A MP, oriunda 
da prefeitura da capital, con-
templará também os inati-
vos das categorias. A Medida 
Provisória tem efeitos retroa-
tivos a 1º de janeiro de 2023.

De acordo com a MP 
32/2023 aprovada, o venci-
mento básico dos servidores 
ativos e inativos, do quadro 
de provimento efetivo, inte-
grantes da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, 
fica reajustado em 15%, tam-
bém incidindo nos proven-
tos de pensão e aposentado-
ria concedidos em favor dos 
Profissionais da Educação 
do Município de João Pes-

soa, bem como aos respecti-
vos dependentes. 

A MP também detalhou 
o padrão de vencimento ini-
cial dos servidores da Guar-
da Civil Municipal, regidos 
pela Lei Complementar Mu-
nicipal onde fixa o reajuste 
para R$ 1.302,00, ficando as-
segurado o reajuste de 7,43% 
sobre os proventos de pen-
são e aposentadoria conce-
didos em favor da categoria. 

A outra MP que teve pa-
recer favorável foi a 31/2023 
que institui remissão na 
Taxa de Coleta de Resíduos 
(TCR) lançados para os exer-
cícios de 2021 e 2022, nos se-
guintes empreendimentos: 
Vista Alegre IV, Alvorada do 
Sul e Parque do Sul.

De acordo com a gestão, 
os imóveis especificados mas 
localidades citadas são classi-
ficados como habitações po-
pulares e foram construídos 
com recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial, 
que tem por público-alvo a 
população de baixa renda.

Outra matéria do Execu-
tivo Municipal que recebeu 
parecer favorável foi o proje-
to de lei autorizando a abrir 
crédito especial para inclu-
são de novas naturezas das 
Despesas com novas moda-
lidades de Aplicação na es-
trutura orçamentária da Se-
cretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde e 
no Instituto Cândida Vargas 
no valor de R$ 57 milhões.

Entre os projetos de lei 
dos vereadores que recebe-
ram parecer favorável um de 
Marmuthe Cavalcanti (Re-
publicanos) que estabelece 
a oferta, na rede pública de 
educação do Município de 
João Pessoa, de treinamen-
to de primeiros socorros em 
casos de engasgamento, as-
piração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita, 
através da manobra de hei-
mlich aos professores e pro-
fissionais especialistas.

Outro projeto, este de 
autoria de Damásio Franca 
(Progressistas) que institui 

a política municipal de in-
centivo aos cursinhos po-
pulares e comunitários, no 
município de João Pessoa, 
entendendo-se para tanto, 
por cursinho popular e co-
munitário a entidade sem 
fins lucrativos que oferece 
a estudantes de baixa renda 
cursos preparatórios para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), demais mo-
dalidades de acesso ao Ensi-
no Superior, e para concur-
sos públicos.

O Projeto de Resolução 
de autoria do vereador Mi-
lanez Neto (PV), que foi 
aprovado, cria a Medalha 
de Honra ao Mérito Jurídico 
Joacil de Brito Pereira, a ser 
preferencialmente entregue 
em sessão solene agendada 
para o mês de fevereiro de 
cada ano, acompanhada do 
respectivo diploma, a uma 
personalidade por ano, por 
iniciativa da Mesa Diretora 
ou mediante a subscrição de 
1/3 dos membros da Câma-
ra Municipal de João Pessoa.

CCJ emite parecer favorável a reajuste 
para a Educação e a Guarda Municipal

benefício

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

O prefeito Cícero Lucena e a reitora do IFPB, Mary Roberta (D), se reuniram no último mês de fevereiro para tratar da doação

Foto: Secom-JP

“Antecipação 
desnecessária, 
2024 está muito 
distante. Estamos 
numa fase de 
organização, 
filiações e meta 
de melhorar a 
representação 
legislativa

Jackson Macedo

Enquanto os dois dire-
tórios não se entendem, os 
possíveis nomes da legen-
da se revezam nos emba-
tes com representantes da 
gestão municipal. Pode não 
acontecer a tão sonhada can-
didatura, mas a preço de 
hoje os bombardeios têm 
surtido efeito. Tanto que o 
prefeito Cícero Lucena (PP) 
e seus aliados, de maneira 
estratégica, para o momento 
de muitas polêmicas e para o 
futuro de disputas, investem 
em um movimento que bus-
ca “anular” a necessidade de 
(eventuais) candidaturas do 

PT de João Pessoa para o ano 
que vem; atuais opositores.

Têm cultivado a ideia de 
que há uma possibilidade 
de membros do partido inte-
grarem a administração da 
capital. Dentro do governo, 
vira base, e a oposição pas-
sa a ser divergência. 

Muita coisa a de se pe-
sar para 2024 ainda, como 
por exemplo a aliança com 
nacional  PSB, a aliança do 
PSB com Cícero Lucena e as 
necessidades de se incluí-
rem nas gestões nomes do 
PT que não obtiveram êxito 
nas últimas eleições. 

Possíveis nomes da legenda 
se revezam nos embates
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Mãe e filha foram achadas sem vida abraçadas nos escombros de uma casa; entre as vítimas estão quatro crianças

Chuvas deixam oito mortos no AM
forte temporal 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de Lici-
tação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço. Terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022
Registro CGE Nº   23-00332-9 29/03/2023 10:00

Pavimentação do Acesso Via de 
Ligação Tambay (Bayeux) / Várzea 
Nova (Santa Rita),com 1,70 km de 
extensão.
Valor estimado da obra:
R$ 1.821.659,41
Prazo de execução:
120 (cento e vinte) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão So-
cial, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas Licitações, serão presenciais e poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 13 de março de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

realização de forma presencial
O Presidente da COOPSEBRAE – COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS 

DO SEBRAE/PB, SEBRAE/RN E SESC, SENAC E SENAR, EM JOÃO PESSOA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 
465 (quatrocentos e sessenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se, de forma presencial, no Salão de Eventos do Hotel Sesc Cabo Branco, locali-
zado na Av. Cabo Branco, 2788 - Cabo Branco, João Pessoa - PB, tendo em vista que a sede social da 
cooperativa não possui condições ideais para acomodar todos os associados; no dia 26 de Março de 
2023, às 07h (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira 
convocação; às 8h (oito horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda 
convocação; ou às 9h (nove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira 
e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo: Resumo Financeiro, Demonstra-
ções financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Independente;

2. Destinação dos resultados/sobras apuradas do exercício de 2022; 
3. Aprovação da proposta de destinação do FATES, segundo a lei 5.764/71;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato 2023/2026;
5. Aprovação da nova Comissão Eleitoral para o quadriênio 2023/2027.
6. Fixação do valor global dos honorários, gratificações e da cédula de presença dos membros 

da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal;
7. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores;
8. Aprovação da atualização da Política de Governança;
9. Aprovação do Regulamento do FATES;
10. Outros assuntos de interesse social.
Os documentos supracitados serão publicados no site: www.coopsebrae.com.br

João Pessoa, 14 de março de 2023.

ANTONIO TEIXEIRA NETO
Diretor Presidente

SEIRH – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS – CNPJ/CPF Nº 
02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente – a Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, 13 de março de 2023.  
Para atividade de: Construção de Barragem de Porcos em Concreto Compactado. Orçamento: 
11.144.099,58; Volume: 5.657.625 m³; NE:150. Comunidade Porcos, município de Pedra Lavrada 
– PB. Processo: 2023-001095/TEC/RLI-0056.

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDO-
RES, REPRESENTANTES DE VENDAS E VENDEDORES FARMACÊUTICOS, HOSPITALA-
RES, CONSULTOR CIRÚRGICO E CONSULTOR MÉDICO NOS ESTADOS DA PB, PE, RN – 
COOPPROPAGA, Endereço: Rua Deputado Tertuliano de Brito, 341, Bairro: 13 de maio, 

Sala 101, João Pessoa/PB CEP 58.025-000; CNPJ 22.796.842/0001-34; NIRE 2540000970-7
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da COOPROPAGA, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social e 
a lei 5.764/71, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 21(vinte e um), em pleno gozo 
de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da 
Cooperativa na Rua Deputado Tertuliano de Brito, 341, Bairro: 13 de maio, Sala 101, João Pessoa/
PB CEP 58.025-000, no dia 25 de março de 2023. A AGO realizar-se-á em primeira convocação às 
09 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 10 horas, em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 11 horas, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Prestação de contas, compreendendo relatório de Gestão do ano de 2022, Balanço Patrimonial 
de 2022, Demonstração do resultado apurado em 2022,  parecer do Conselho Fiscal e eleição da 
nova Diretoria da Cooperativa; 2- Distribuição das sobras apuradas ou rateio das perdas decorren-
tes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3-Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal; 4- Outros assuntos de caráter não deliberativo. 

João Pessoa/PB, 13 de março de 2023. 
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto

Presidente

COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, 
GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS DA PB e PE – 

CONSUCOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIO-

NAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS 
DA PB e PE - CONSUCOOP – CNPJ: 21.580.869/0001-22 – NIRE: 2640002040-0,  com sede na 
Rua Barão de São Borja, 183 – Boa Vista - Recife – PE – CEP: 50.070-310, convida a presença de 
todo o quadro societário composto de 28 (vinte e oito) associados cooperados para comparecer em 
sua sede no dia 25/03/2023 com primeira chamada as 9h, segunda chamada as 10h e terceira e 
última chamada as 11h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2023 
em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado 
em local visível na sede da cooperativa, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatu-
tário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: 1) A prestação de contas dos órgãos 
diretivos da cooperativa no exercício 2022;  2) O balanço e da destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes; 3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos 
componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2023/2024, e logo e seguida, para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2023, com a seguinte pauta, 1) Entrada e saída de 
associados;  2) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

Recife-PE, 14 de março de 2023. 
Gildo Pereira Pontes Filho

CPF:022.012.034-07

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES 
DE POCINHOS - PB

Rua José Antero de Farias, 119 – Centro – Pocinhos - PB
CNPJ: 08.741.464/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

     Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-
ção em vigor, todos os associados que estejam aptos a votar para participar da Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada no dia 25 de março de 2023, na sede desta entidade, localizada na 
Rua José Antero de Farias, 119 – Centro – Pocinhos - PB, às 09:00 horas em primeira convocação, 
com presença mínima de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados ou, às 10:00 
horas em segunda convocação  no mesmo dia e local, com qualquer número de associados, a fim 
de deliberam sobre a seguinte ordem do dia:

1. Leitura do Edital de Convocação;
2. Discussão e Aprovação do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2024;
3. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do balanço financeiro do exercício 2022;
4. Discussão e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 2024
5. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre a Previsão Orçamentária para o exercício de 2023.

Pocinhos - PB, 14 de março de 2023
JOZILENE CUNHA DOS SANTOS PEREIRA

Presidente

UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n° 15.286.959/0006-17, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença Operação – 
LO, para funcionamento da empresa com atividades de Fabricacao de letras, letreiros e placas de 
qualquer material, exceto luminosos, Fabricacao de pecas e acessórios para veículos automotores, 
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e Servicos de instalacao, 
manutencao e reparacao de acessórios para veículos, situadoa em Rodovia BR 230, 14001, LOJA 
01, bairro Parque Verde, CEP 58.102-800, Cabedelo/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COM BASE NO ARTIGO 39º,b,item2/NIRE 250000794

COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTOS RURAIS LTDA - COAPRODES, inscrita sob CNPJ: 
10.944.103/0001-63, Sitio Farias, Zona Rural – Bananeiras – PB. Ficam convocados os senhores coope-
rados que estão em pleno gozo de seus deveres e direitos, conforme o Estatuto Social, para a assembleia 
geral ordinária de dezoito de março de dois mil e vinte e três, a ser realizado na sede da Associação dos 
Jovens Apicultores do Assentamento Vazante, situado no Sitio Vazante, Zona Rural- Tacima/PB CEP: 
58.240-000 às 08hs (oito horas) do referido dia, com finalidade de deliberação das seguintes ordens:

1) Eleições e posse do Conselho Fiscal;
2) Reforma do Estatuto social;
3) Prestação de contas 2022;
4) Inclusão/exclusão de sócios;
5) Mudança de endereço e nome fantasia;
6) E outros assuntos de interesse dos cooperados.
Serão realizadas três chamadas para iniciar a presente sessão.
Segue cronologia.
1º primeira chamada 08hs - nº de cooperados aptos a votar e ser votados de acordo com
art.27 -2/3.
2º segunda chamada 09hs – nº de cooperados aptos a votar e ser votados de acordo com
art.27 – 50% + 1.
3º terceira chamada 10hs - nº de cooperados a votar e ser votado de acordo com art. 27
– dos cooperados aptos a votar e ser votado de acordo com art. 27 – 20%, ou da quantidade de
cooperados presentes na sessão.
Todas as chamadas serão realizadas apenas no dia designados para a referida assembleia, a
qual será realizada em 18 de março de 2023.
Todas as outras questões pertinentes e referentes as gestões anteriores serão dirimidas em atos
posteriores e oportuno a presente assembleia diretamente ao critério.

Bananeiras-PB, 07 de março de 2023.
Osiel Fernandes da Silva

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COM BASE NO ARTIGO 39º,b,item2/ NIRE 25400010608

COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTOS RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES, inscrita sob
CNPJ: 44.172.308/0001-90, Sitio Farias, Zona Rural – Bananeiras – PB. Ficam convocados os senhores 

cooperados que estão em pleno gozo de seus deveres e direitos, conforme o Estatuto Social, para a as-
sembleia geral ordinária de dezessete de março de dois mil e vinte e três, na sede da própria Cooperativa, 
iniciando-se ás 08hs (oito horas) do referido dia, com finalidade de deliberação das seguintes ordens:

1) Eleições e posse do Conselho Fiscal;
2) Reforma do Estatuto social;
3) Prestação de contas 2022;
4) Inclusão/exclusão de sócios;
5) Mudança do nome fantasia;
6) E outros assuntos de interesse dos cooperados.
Serão realizadas três chamadas para iniciar a presente sessão.
Segue cronologia.
1º primeira chamada 08hs - nº de cooperados aptos a votar e ser votados de acordo com
art.27 -2/3.
2º segunda chamada 09hs – nº de cooperados aptos a votar e ser votados de acordo com
art.27 – 50% + 1.
3º terceira chamada 10hs - nº de cooperados a votar e ser votado de acordo com art. 27
– dos cooperados aptos a votar e ser votado de acordo com art. 27 – 20%, ou da quantidade de
cooperados presentes na sessão.
Todas as chamadas serão realizadas apenas no dia designados para a referida assembleia, a
qual será realizada em 17 de março.
Todas as outras questões pertinentes e referentes as gestões anteriores serão dirimidas em atos
posteriores e oportuno a presente assembleia diretamente ao critério.

Bananeiras-PB, 06 de março de 2023.
Osiel Fernandes da Silva

PRESIDENTE

Alta Ponta de Campina Empreendimentos SPE LTDA, CNPJ: 48.173.774/0001-40, torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para Construção Multidisciplinar com 189 unidades habitacionais, situados na Via 
Litorânea, SN, QD D, LOTE 05ª, CEP 58101-650, Ponta de Campina - Cabedelo/PB.

Alta Ponta de Campina Empreendimentos SPE LTDA, CNPJ: 48.173.774/0001-40, torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para Construção Multidisciplinar com 189 unidades habitacionais, situados na Via 
Litorânea, SN, QD D, LOTE 05ª, CEP 58101-650, Ponta de Campina - Cabedelo/PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 0362/2023 em João Pessoa, 02 de março de 
2023 – Prazo: 240 dias. Para a atividade de: Pavimentação do Acesso ao Distrito de Pindurão no 
município de Congo com extensão de 1,98km. Na (o) – ACESSO AO DISTRITO DE PINDURÃO. 
Município: CONGO - UF: PB. Processo: 2022-002172/TEC/LI-8485.

As fortes chuvas que atin-
giram Manaus (AM) no fim 
de semana provocaram des-
lizamentos de terra e deixa-
ram ao menos oito pessoas 
mortas. De acordo com a pre-
feitura da cidade, até as 2h de 
ontem, quatro crianças en-
tre cinco e sete anos e quatro 
adultos foram encontrados, 
sendo quatro das vítimas de 
uma mesma família. Uma 
delas chegou a ser socorri-
da, mas não resistiu aos fe-
rimentos. Mãe e filha foram 
achadas sem vida abraçadas 
nos escombros de uma casa, 
em imagem que emocionou 
quem ajudava no resgate.

De acordo com a Defesa 
Civil, três pessoas foram res-
gatadas com vida.

Por meio do Cent ro 
de Cooperação da Cidade 
(CCC), o município ativou 
no domingo (12) o Comitê 
de Gestão de Crise, em de-
corrência das fortes chuvas 

e do desbarrancamento que 
ocorreu durante a noite na 
Rua Pinto D’água, bairro Jor-
ge Teixeira, na Zona Leste da 
cidade, onde 11 casas cons-
truídas em área de risco a 
quase 30 metros de altura fi-
cam soterradas. 

As buscas ainda conti-
nuam no local, com 44 inte-
grantes da Defesa Civil e do 
Corpo de Bombeiros. Equi-
pes da prefeitura também 
trabalham manualmente e 
com auxílio de retroescava-
deiras.

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima (União), 
conversou na manhã de on-
tem com o ministro da In-
tegração Nacional, Waldez 
Góes, e pediu apoio do Go-
verno Federal às ações da 
Prefeitura de Manaus.

“Atuamos em 25 ações 
prioritárias e, para essa área, 
não teve nenhuma ligação. 
Infelizmente, no início da 
noite, teve esse desmorona-
mento. Segundo os mora-
dores, muita chuva no local 
(do deslizamento de terra). 

É muita tristeza, nós esta-
mos aqui com todas as se-
cretarias integradas para dar 
todo o suporte possível”, dis-
se o prefeito David Almeida, 
que esteve na região afetada.

O desmoronamento, em 
três diferentes pontos, do 
barranco no bairro Jorge Tei-
xeira ocorreu em uma área 
de risco e atingiu aproxima-
damente 11 casas, que fica-
vam na parte debaixo do bar-
ranco. Em média, choveu 97,2 
mm nas últimas 24 horas. A 
Zona Leste da cidade, onde 
fica o local da tragédia, foi a 
mais afetada com 102,6 mm, 
segundo a Secretaria Muni-
cipal de Segurança e Defesa 
Social. Foram mais de 50 pe-
didos de socorro à Defesa Ci-
vil, ao longo do dia.

“Temos mais de mil áreas 
como essa em Manaus. E, des-
sas mil áreas, 62 são de alto 
risco, como essa aqui. Nós fi-
zemos 17 áreas no ano pas-
sado (contenção de erosões), 
temos programado mais 20 
áreas prioritárias como essa. 
E, agora, buscamos mais in-

vestimentos para a gente po-
der investir nessas áreas e dar 
moradia digna para as pes-
soas”, disse Almeida.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semasc) 
providenciou abrigo às famí-
lias de casas próximas ao local 
do deslizamento. Ainda não 
há informações de quantas 
pessoas estão desabrigadas.

No sábado, outro desliza-

mento na Zona Norte de Ma-
naus atingiu 32 famílias que 
ficaram desabrigadas com 
o deslizamento de um bar-
ranco na Comunidade Mon-
te das Oliveiras. Ninguém fi-
cou ferido

O Departamento de Polí-
cia Técnico-Científica (DPTC) 
do Amazonas já trabalha na 
identificação dos oito corpos 
levados ao Instituto Médico 

Legal (IML). Das vítimas, qua-
tro adultos e quatro crianças, 
cinco são do sexo masculi-
no e três do sexo feminino. 
O DPTC vai usar toda a es-
trutura de identificação dis-
ponível e vai solicitar o apoio 
da Polícia Federal (PF) para 
identificar as vítimas, uma 
vez que informações indicam 
que quatro são de origem ve-
nezuelana.

Moradores de Manaus enfrentam sérios problemas com alagamentos causados pelas fortes chuvas

O ministro da Justiça e 
da Segurança Pública, Flávio 
Dino, afirmou ontem que o 
Governo Federal está traba-
lhando na elaboração de um 
projeto de lei (PL) para regu-
lamentar a difusão de conteú-
do pelas redes sociais. 

Segundo o minist ro, 
quando o projeto ficar pron-
to, será apresentado ao presi-
dente da República, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, e entregue 
ao Congresso Nacional, dire-
tamente para o deputado Or-
lando Silva (PCdoB-SP), que 
é o relator de outro PL sobre 
o tema.

“Em primeiro lugar, já 
pactuamos isso, vamos en-
tregar ao relator”, afirmou 
Dino, em palestra durante 
evento sobre liberdade de 
expressão, na sede da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
no Rio, dirigindo-se ao pró-
prio Orlando Silva, presente 
na plateia.

Governo elabora projeto de lei para 
a regulamentação de redes sociais

declaração de flávio dino 

Agência Estado

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), libertou mais 
130 radicais denunciados pelo 
atos golpistas do dia 8 de ja-
neiro na Praça dos Três Po-
deres. As decisões foram pu-

blicadas ontem e concedem 
liberdade provisória aos ma-
nifestantes.

Eles poderão aguardar a 
conclusão do processo em li-
berdade, desde que cumpram 
uma série de medidas cautela-
res, como o uso de tornozelei-
ra eletrônica, o recolhimento 
domiciliar à noite e nos finais 

de semana e a apresentação 
semanal na Vara de Execu-
ções Penais local.

Moraes também proibiu 
o uso de redes sociais e man-
dou cancelar passaportes e 
suspender autorizações para 
porte de arma de fogo e certi-
ficados de Colecionador, Ati-
rador e Caçador (CAC).

Moraes liberta mais 130 radicais 
denunciados por atos golpistas

distrito federal

Rayssa Motta 

Agência Estado

Renata Okumura e
Alisson Castro
Agência Estado

Foto: Sandro Pereira/Agência Estado
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Francisco celebrou uma missa com cardeais na capela de Santa Marta, no Vaticano, para lembrar a data

Papa completa 10 anos de pontificado
cidade do vaticano

Agência Estado

O papa Francisco comple-
tou ontem 10 anos de pon-
tificado como chefe da Igre-
ja Católica, celebrando uma 
missa com cardeais na capela 
de Santa Marta, no Vaticano, 
onde vive desde sua eleição.

Nascido na Argentina, 
Francisco, de 86 anos, tornou-
se o primeiro papa latino-a-
mericano da história em 13 
de março de 2013, sucedendo 
Bento 16, o primeiro pontífice 
em seis séculos a renunciar.

“Parece que foi ontem”, 
disse o papa em um podcast 
do Vatican News, transmitido 
ontem. “O tempo voa”.

O ex-cardeal Jorge Mario 
Bergoglio procurou projetar a 
simplicidade como pontífice e 
nunca assumiu os aposentos 
papais no Palácio Apostóli-
co, usado por seus predeces-
sores, dizendo que preferia 
viver em um ambiente co-
munitário por sua “saúde psi-
cológica”.

Ele convidou todos os car-
deais que estão em Roma com 
ele para a missa ontem.

Um problema que persis-
te no joelho tem forçado Fran-
cisco a alternar entre uma 
bengala e uma cadeira de ro-
das, mas ele parece estar com 
boa saúde geral.

“Você não dirige a Igre-

ja com um joelho, mas com 
a cabeça”, teria dito ele a um 
assessor depois que começou 
a usar ocasionalmente uma 
cadeira de rodas em público 
pela primeira vez em maio 
passado.

Francisco afirmou que es-
taria pronto para renunciar 
se graves problemas de saú-
de o impedissem de adminis-
trar a Igreja Católica, que con-
ta com 1,38 bilhão de fiéis no 
mundo. Mas ele também dis-
se que acha que os papas de-
veriam tentar manter a fun-
ção por toda a vida e que ser 
papa emérito - como Bento foi 
- não deveria se tornar uma 
“moda”.

O ditador da Nicarágua, 
Daniel Ortega, ordenou o 
fechamento da embaixada 
do Vaticano em Manágua 
e da embaixada da Nicará-
gua no Vaticano em Roma, 
disse uma fonte do Vatica-
no no domingo (12). A Nica-
rágua sinalizou que a medi-
da, que ocorreu alguns dias 
depois que o papa Francisco 
comparou o governo nicara-
guense às piores ditaduras, 
foi “uma suspensão” das re-
lações diplomáticas

A fonte do Vaticano dis-
se que, embora os fechamen-
tos não signifiquem automa-
ticamente uma ruptura total 
das relações entre Manágua 
e a Santa Sé, são passos sé-
rios para essa possibilidade.

O governo de Ortega está 
cada vez mais isolado inter-
nacionalmente desde que co-
meçou a reprimir a dissidên-
cia, fechar jornais e prender 
opositores, transformando o 

país em uma ditadura após 
os protestos de rua que eclo-
diram em 2018. Ortega cha-
mou os protestos de uma 
tentativa de golpe contra seu 
governo

O bispo Rolando Álva-
rez, crítico veemente de Or-
tega, foi condenado a mais 
de 26 anos de prisão na Ni-
carágua no mês passado por 
acusações que incluíam trai-
ção, atentar contra a integri-
dade nacional e espalhar no-
tícias falsas.

Álvarez foi condenado 
após se recusar a deixar o 
país com 200 presos políti-
cos libertados pelo governo 
de Ortega e enviados para os 
Estados Unidos. Álvarez se 
recusou a embarcar no avião 
e perdeu a cidadania.

Em uma entrevista pu-
blicada na semana passada 
com a agência de notícias 
on-line latino-americana In-
fobae sobre o 10º aniversá-
rio de seu pontificado que 
foi celebrado ontem, o papa 
apontou para a prisão de 

Nicarágua fecha a embaixada do Vaticano
após críticas do papa

Os sacos de lixo se acu-
mulam em Paris, onde 
5.400 toneladas de resíduos 
não foram recolhidos devi-
do à greve dos garis, que 
protestam pelo sétimo dia 
consecutivo contra a refor-
ma da Previdência, segun-
do a prefeitura. Além dos 
garis, três centrais de inci-
neração na região da capi-
tal francesa também estão 
paradas. Em alguns bair-
ros, os sacos de lixo ocu-
pam toda a calçada.

Os agentes munici-
pais recolhem todo o lixo 
em metade da cidade, en-
quanto a outra metade é 
administrada por empre-
sas privadas. O sindica-
to CGT, o maior da Fran-
ça, afirma que os garis e 

motoristas de caminhões 
de lixo podem se aposen-
tar aos 57 anos sem boni-
ficações, idade que seria 
adiada e aumentada para 
59 anos em caso de apro-
vação da reforma.

O projeto, proposto 
pelo presidente Emmanuel 
Macron, pretende aumen-
tar a idade de aposenta-
doria de 62 para 64 anos a 
partir de 2030. Além disso, 
antecipa para 2027 a exi-
gência de 43 anos de con-
tribuição (e não 42 como 
atualmente) para o direito 
a receber pensão integral.

“A maioria dos funcio-
nários do departamento de 
gestão de lixo e águas tem 
uma expectativa de vida 
entre 12 a 17 anos inferior 
ao restante dos trabalha-
dores”, destaca o sindicato.

Em Paris, montanhas de
lixo se acumulam nas ruas

greve contra reforma

n 

Nascido na 
Argentina, 
Francisco, de 
86 anos, tornou-
se o primeiro 
papa latino-
americano da 
história em 
13 de março 
de 2013, 
sucedendo 
Bento 16

O exército ucraniano infor-
mou ontem que fortes comba-
tes estão ocorrendo contra o 
grupo paramilitar russo Wag-
ner pelo controle do centro da 
cidade de Bakhmut, no leste da 
Ucrânia. “As unidades de ata-
que de Wagner atacam de vá-
rias direções para avançar aos 
bairros centrais”, disse o exér-
cito ucraniano. “Nossos de-
fensores estão infligindo per-
das significativas ao inimigo 
em combates ferozes”, acres-
centou.

A cidade de Bakhmut, que 
tinha 70 mil habitantes antes 
do início da invasão russa em 
fevereiro de 2022, é há meses 
o epicentro dos combates na 
frente leste. A cidade se tornou 
um símbolo tanto para a Ucrâ-
nia quanto para a Rússia, que 
sofreram grandes perdas nes-
sa batalha, embora observado-
res digam que sua importân-
cia estratégica é limitada.

O chefe do grupo Wagner, 
Yevgueni Prigozhin, admi-
tiu que seus combatentes en-
contram resistência no centro 
da cidade. “A situação em Ba-
khmut é difícil, muito difícil. O 
inimigo está lutando por cada 
metro”, disse ele em mensa-
gem nas redes sociais “Quan-
to mais perto estivermos do 
centro da cidade, mais difícil 
será o combate e mais artilha-
ria haverá... Os ucranianos es-
tão lançando infinitas reser-
vas (no combate)”, acrescentou.

Kiev garantiu que sua es-
tratégia na defesa de Bakhmut 
é, acima de tudo, “ganhar tem-
po”, acumular reservas e po-
der lançar uma contraofensi-

va em breve. As autoridades 
ucranianas também alertaram 
que, se a cidade cair, as forças 
russas terão uma rota melhor 
para a região oriental de Do-
netsk, que o Kremlin anexou 
no ano passado.

Batalha por Bakhmut
Nas últimas semanas, os 

russos vêm ganhando terre-
no em torno de Bakhmut para 
tentar cercá-la. A captura da ci-
dade daria a Moscou uma vi-
tória militar, depois de meses 
de derrotas no terreno.

O destino desta cidade do 
leste da Ucrânia recorda o do 
porto de Mariupol, no sul, des-
truído por meses de combates 
terríveis até sua queda para 
os russos no primeiro semes-
tre de 2022.

Bakhmut, uma pequena 
cidade industrial do leste da 
Ucrânia, está destruída após 
oito meses de combates. Cha-
mada de “inferno na Terra” 
pelos soldados ucranianos, a 
localidade está “praticamen-
te cercada”, segundo o grupo 
Wagner.

A Otan alertou na semana 
passada que Bakhmut pode 
cair em breve, e o presidente 
ucraniano, Volodmir Zelens-
ki, prometeu que a defesa da 
cidade continuaria “o máxi-
mo possível”. 

De acordo com um relató-
rio do Instituto Internacional 
de Estudos para a Paz de Es-
tocolmo (SIPRI), publicado on-
tem, a invasão russa da Ucrâ-
nia e o fornecimento maciço 
de equipamentos para Kiev 
quase dobraram as importa-
ções de armas para a Europa 
em 2022.

Tropas russas e ucranianas
se enfrentam em Bakhmut

guerra na ucrânia

Agência Estado

Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, veio 
a público ontem para di-
zer que os norte-america-
nos “podem ter confiança 
de que o sistema bancário 
é seguro”. 

Durante breve declara-
ção na Casa Branca antes de 
viajar à Califórnia, ele des-
tacou a “rápida ação” de au-
toridades locais para lidar 
com problemas no Silicon 
Valley Bank e no Signatu-
re Bank.

Biden disse que, ao saber 
do problema nos bancos, 
já instruiu sua equipe a li-
dar com o problema e disse 
que a resposta veio a partir 
da sexta-feira. Ele elogiou 
o trabalho de reguladores 
para assumir o controle dos 

bancos, bem como medidas 
imediatas do Tesouro.

“Todos os clientes com 
depósitos nesses bancos po-
dem ter certeza de que serão 
protegidos e terão acesso a 
seu dinheiro já hoje”, garan-
tiu Biden.

Ele acrescentou que os 
contribuintes não arcarão 
com os prejuízos, mas o di-
nheiro virá das taxas pagas 
pelos bancos para o fundo 
de seguro dos depósitos.

Biden disse ainda que 
o comando do banco “será 
demitido”. E também que 
os investidores “não serão 
protegidos”. “Eles sabida-
mente tomaram um risco, 
e se esse risco não compen-
sou investidores perdem 
dinheiro, é assim que o ca-
pitalismo funciona”, co-
mentou.

Biden afirma que o sistema 
bancário dos EUA é seguro 

pedido de confiança

Agência Estado

Álvarez e comparou o que 
estava acontecendo na Ni-
carágua com a “ditadura co-
munista de 1917 ou a de Hi-
tler em 1935”.

Os funcionários das duas 
embaixadas estiveram re-
duzidos ao mínimo duran-
te anos, com apenas um en-
carregado de negócios para 

o Vaticano em Manágua e 
quase ninguém para a Ni-
carágua em Roma.

A relação entre a Igre-
ja Católica da Nicarágua e o 
governo está tensa desde a 
repressão aos protestos an-
tigovernamentais em 2018, 
quando a Igreja atuou como 
mediadora entre os dois la-
dos. A Igreja pediu justiça 
para mais de 360 pessoas 
que morreram durante os 
distúrbios.

O bispo nicaraguense 
Silvio Baez, também críti-
co do governo, exilou-se em 
2019. Há um ano, o Vaticano 
protestou junto à Nicarágua 
pela efetiva expulsão de seu 
embaixador, dizendo que a 
ação unilateral era injustifi-
cada e incompreensível.

O arcebispo Waldemar 
Sommertag, que havia cri-
ticado o afastamento da Ni-
carágua da democracia, teve 
que deixar o país repentina-
mente depois que o gover-
no retirou a aprovação do 
enviado.

O papa Francisco procurou projetar a simplicidade como ponto alto de seu pontificado durante os 10 à frente da Igreaja Católica

Foto: Vatican News

Ruptura
O Vaticano disse que, 
embora o fechamento 
das embaixadas não 

signifique uma ruptura 
total das relações entre 
Manágua e a Santa Sé, 
são passos sérios para 

essa possibilidade



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de março de 2023     17Economia EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Paulo Sergio

Lei publicada no Diário Oficial visa facilitar a regularização da transmissão de bens também em casos de doações

PB reduz imposto sobre heranças
queda de 50%

O Governo da Paraíba 
reduziu em 50% o Imposto 
sobre Transmissão “Causa 
Mortis” e Doação de Quais-
quer Bens ou Direitos (ITCD). 
A Lei 12.585, de autoria do 
Poder Executivo, aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
e que dispõe sobre a redução 
de pagamento do imposto, 
foi assinada pelo governador 
João Azevêdo e publicada no 
Diário Oficial do Estado, no 
último sábado (11).

Além da redução de pa-
gamento dos créditos tribu-
tários, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, ajuizados ou não, re-
lativos ao ITCD, houve alte-
ração das faixas tributáveis 
das alíquotas do imposto; 
modulação do pagamento 
quando do recebimento de 
precatórios e a elevação do 
parcelamento. 

Após a sanção do gover-
nador e a sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, o 
prazo para requerer, agora, 
será de 90 dias. 

A nova proposta do Go-
verno da Paraíba, que traz 
desoneração de mais um im-
posto estadual, visa facilitar 
a regularização da transmis-
são de bens de pessoas mor-
tas aos herdeiros e também 
de quem recebe doações.

O secretário de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), Marial-

Nova faixa de valor do ITCD

Percentual ITCD

Percentual ITCD

Para bens de herança

Para doações

Faixas de valor

Faixas de valor

2% Até R$ 125 mil

2% Até R$ 125 mil

Acima de R$ 125 mil a R$ 400 mil4%

Acima de R$ 125 mil a R$ 1 milhão4%

Acima de R$ 400 mil a R$ 1 milhão6%

Acima de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões6%

Acima de R$ 1 milhão8%

Acima de R$ 2 milhões8%

vo Laureano, explicou que 
a nova lei realiza a correção 
na tabela, reduzindo assim 
o valor a ser pago pelo cida-
dão paraibano no ITCD, por 
meio das faixas. “O objetivo 
do governador João Azevê-
do ao sancionar essa lei do 
ITCD é mais uma vez deso-
nerar a tributação sobre a po-
pulação paraibana. Tivemos 
em janeiro a desoneração do 
ICMS, principal tributo do 
Estado, para os setores pro-
dutivos, enquanto no IPVA 
os proprietários de motos de 
até 170 cilindradas deixaram 
de efetuar o pagamento do 
imposto, beneficiando cerca 

de 320 mil proprietários, que 
utilizam o veículo em servi-
ços como delivery e na zona 
rural. Agora, chegou a opor-
tunidade para o cidadão que 
recebeu o seu bem como he-
rança ou doação fazer a re-
gularização com o benefí-
cio da redução”, apontou o 
secretário da Fazenda Esta-
dual, acrescentando que com 
a redução no ITCD, o Gover-
no da Paraíba completa a de-
soneração nos três tributos 
estaduais neste ano de 2023. 

Vantagens
Com a nova lei, o cidadão 

poderá pagar o ITCD com 

redução de 50% do valor do 
imposto. Esse desconto será 
aplicado também nas mul-
tas punitivas sobre os acrés-
cimos legais, desde que re-
colhidos à vista no prazo de 
até 180 dias contados da pu-
blicação desta lei no Diário 
Oficial do Estado.

“Com a redução do im-
posto, a estimativa é de que 
muitos herdeiros, que não 
têm recursos para regulari-
zar os bens, e estavam com 
o inventário parado, agora, 
poderão usufruir desse be-
nefício fiscal e regulariza-
rem seus processos”, avaliou 
Marialvo Laureano.

A nova lei publicada 
trouxe alterações nas faixas 
tributáveis das alíquotas do 
ITCD (2%, 4%, 6% e 8%), ge-
rando redução do imposto 
a pagar com a ampliação da 
base tributável e reduzindo 
o valor do imposto a reco-
lher. As novas faixas de in-
cidência do ITCD são para 
bens de herança e também 
doações. 

A legislação prevê ain-
da o pagamento parcelado 
do ITCD em até 60 parce-
las, com abrangência não 
só para o imposto sobre 
transmissão ‘causa mortis’ 
como também na doação 
de quaisquer bens ou di-
reitos. Atualmente, é per-
mitido o parcelamento em 
até 36 meses.

Outra mudança se refe-
re ao pagamento do ITCD 
incidente sobre os precató-
rios judiciais do Estado nas 
transmissões ‘causa mor-
tis’ (inventário) que passa 
a ser somente no momento 
do recebimento. “Antes, no 
inventário, já era obrigató-
rio o pagamento desse im-
posto e agora só acontecerá 
quando receber o precató-
rio”, finalizou o secretário.

Para administrar as alte-
rações das mudanças, será 
criado um sistema de parce-
lamento ordinário do ITCD, 
no prazo de 150 dias a con-
tar da publicação da lei no 
Diário Oficial do Estado.

Sobre o ITCD
O Imposto sobre Trans-

missão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos (ITCD) é um tri-
buto de competência dos 
estados e do Distrito Fe-
deral, que incide quando 
da transmissão não onero-
sa de bens ou direitos, tal 
como ocorre na herança 
(causa mortis) ou na doação 
(inter-vivos). O fato gerador 
do ITCD ocorre quando da 
transmissão ‘‘causa mortis’’ 
ou doação a qualquer títu-
lo ou pelo domínio útil de 
bens imóveis e de direitos a 
ele relativos, como os bens 
móveis, títulos e créditos, 
inclusive direitos a eles re-
lativos. Os contribuintes do 
imposto são, em caso de he-
rança, os herdeiros ou le-
gatários. Na Paraíba, a Lei 
9.455/2011 instituiu o ITCD 
no Estado, que é operacio-
nalizado pela Sefaz-PB.

Lei prevê novas faixas 
de valores tributáveis

Começa amanhã o prazo 
para o envio da Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2022/2023 e os contri-
buintes contam com a rede 
de atendimento dos Correios, 
em todo o país, para fazer 
inscrições e atualizações do 
CPF, documento obrigatório 
para a entrega da declaração.  

Além da inscrição, é pos-
sível fazer a regularização ca-
dastral e a alteração de dados 
– como data de nascimento, 
nome (atualização após ca-
samento/divórcio), número 
do título eleitoral, endereço 
e nome da mãe.  

O CPF é utilizado para 
identificar o cidadão na Re-
ceita Federal. Não é obriga-
tório portar o cartão, mas o 
número do cadastro é único 
e exigido em várias situações, 
como inscrições de concur-
sos, matrículas em universi-
dades e, principalmente, em 
operações financeiras.  

O serviço de emissão 
pode ser realizado em qual-
quer agência dos Correios 
do país. Para brasileiros com 
idade entre 18 e 69 anos, é ne-
cessário apresentar o título 
de eleitor, alistamento eleito-
ral, protocolo de inscrição ou 

certidão da Justiça Eleitoral 
atestando a não obrigatorie-
dade do alistamento eleitoral.    

Para menores de 18 anos, 
a solicitação do CPF deve-

rá ser feita pelo represen-
tante legal, que pode ser pai 
ou mãe, tutores, curadores 
ou responsáveis pela guar-
da judicial. Os documentos 
necessários são: carteira de 
identidade ou certidão de 
nascimento que comprove 
a naturalidade, a filiação e a 
data de nascimento do me-
nor, tutelado ou curatelado; 
e documentos que atestem a 
tutela, curatela ou responsa-
bilidade pela guarda de inca-
paz ou interdito.   

O número do cadastro 
sai na hora. O valor da taxa 
é de R$ 7.

Inscrição e atualização do CPF podem 
ser feitas nas agências dos Correios 

documento obrigatório

CPF é usado para identificar o cidadão na Receita Federal

O Santander está contra-
tando profissionais na Pa-
raíba para atuar no projeto 
AAA, um novo modelo de 
assessoria de investimen-
tos, que oferta um portfólio 
variado de produtos para os 
clientes, que têm um aten-
dimento personalizado. O 
banco vem expandindo o 
time atual de advisors, e há 
vagas para atuar no esta-
do nesse processo de regio-
nalização dos escritórios de 
atendimento a investidores. 
No país, há 600 vagas aber-
tas para essa posição.

 “Temos na Paraíba um 
ambiente que permite a in-
tegração de assessores de in-
vestimentos com os geren-
tes de relacionamento Select, 
para atender e recomendar as 
alocações mais adequadas de 
acordo com o perfil do clien-
te. Esse movimento do San-
tander, de atração de mão 
de obra qualificada, também 
tem o objetivo de atender a 
um público cada vez maior 
interessado em ter uma as-
sessoria financeira qualifi-
cada que ajude a nortear sua 
carteira de investimentos”, 
diz José Arcurso, superin-
tendente da Rede Nordeste 

do Santander Brasil.
 Ainda como parte da es-

tratégia de se tornar a maior 
plataforma de investimen-
tos do mercado, o Santan-
der Brasil está oferecendo, 
gratuitamente, um curso de 
preparação para as certifica-
ções CEA (Certificação de Es-
pecialista de Investimentos) 
e CFP (Certified Financial 
Planner) para interessados 
em atuar como assessor de 
investimentos do banco. Em 
parceria com a escola prepa-
ratória Eu me banco Educa-
ção, o curso estará disponível 
tanto para novos contratados 
quanto para quem já é asses-
sor no Santander e deseja ele-
var o nível de formação. 

 Segundo Luciane Eff-
ting, Executiva de Investi-
mentos e responsável pelo 
Santander AAA, antes de 
disponibilizar os cursos de 
forma gratuita, os asses-
sores bancavam por conta 
própria a preparação para 
certificação necessária para 
trabalhar com investimen-
tos. No caso do CFP chega 
a custar R$ 4 mil. Agora o 
Santander e a Eu Me Banco 
bancam para todos os seus 
Assessores AAA.

 “Criamos um modelo em 
que o assessor é nosso prin-
cipal parceiro nesse projeto 
de transformar o Santander 
na referência de investimen-
tos do mercado. Com pro-
fissionais qualificados e ali-
nhados com o modelo sério 
e transparente do Santander 
de prestar assessoria, temos 
a convicção de que estamos 
construindo a melhor plata-
forma de investimentos do 
mercado. Nosso olhar é no 
longo prazo. Queremos nos-
sos clientes satisfeitos hoje, 
amanhã e sempre”, comple-
menta Luciane.

 Essa ação dá sequência 
ao plano da instituição em 
ser referência no tema Inves-
timentos.  Em 2022 foi lança-
do o AAA (Asset Allocation 
Advisor), um modelo escalá-
vel, inovador e disruptivo de 
assessoria de investimentos 
para os profissionais desse 
mercado, focado no cliente 
e na meritocracia. Ele pre-
vê a contratação de 1,2 mil 
assessores e 100 traders que 
ficarão em diversos escritó-
rios espalhados pelo país. As 
inscrições devem ser realiza-
das por meio do site https://
www.santander.com.br/aaa.

Santander abre vagas para contratar 
assessores de investimento no estado 

ambiente de negócios
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +1,16%

R$ 5,269
-0,48%

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

+2,00%

R$ 5,654

Libra  Esterlina

+1,59%

R$ 6,417

Ibovespa

103.121 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%
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O ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad, disse ontem que o governo não 
trabalha com a ideia de recriar um im-
posto nos moldes da antiga CPMF den-
tro da sua proposta de reforma tributá-
ria. Ele participou de evento organizado 
pelos jornais Valor Econômico e O Glo-
bo durante a manhã.

“Não está no nosso radar, nem no 
plano de governo do então candidato, 
o presidente Lula, nem nos planos da 
área econômica”, disse Haddad. “Falo 
em nome da Fazenda, Planejamento, 
MDIC. Não está na mesa de ninguém 
essa possibilidade.”

Haddad garantiu que a reforma tri-
butária será neutra em termos de arre-
cadação. Segundo o ministro, não está 
nos planos do governo aumentar os im-
postos sobre o consumo, já considera-
do elevado no país. Ele defendeu que o 
governo deverá pensar uma “mudança 
da cesta de tributos” no médio e longo 
prazo. “Deve recair mais sobre renda e 
menos sobre consumo, como é a tendên-
cia internacional”, disse Haddad, citan-
do que a carga tributária sobre o con-
sumo no Brasil é maior do que a média 
da OCDE.

Ele defendeu ajustes de alíquotas na 
margem, ano a ano, sem “solavancos” 
que possam causar “distúrbios”, lem-
brando que a transição da reforma será 
de 40 anos. “Você tem 10 mandatos pela 
frente para fazer o ajuste fino, garantin-
do que o impacto sobre a eficiência na 
economia seja muito mais rápido que o 
impacto redistributivo pelos entes fede-
rados”, afirmou. 

Resistências
O ministro disse que o governo está 

vencendo as resistências à reforma tri-
butária aos poucos, com transparên-
cia e diálogo com diversos setores. Ele 
acrescentou que prefeitos de grandes 
cidades já apresentam menos resistên-
cia à proposta, que implica poucas per-
das com o ISS.

Ministro da Fazenda afirmou que o governo não trabalha com a ideia de elaborar um imposto sobre o consumo

Haddad descarta recriação da CPMF
reforma tributária

Cícero Cotrim e  
Eduardo Rodrigues 

Agência Estado

O ministro de Portos e Aero-
portos, Márcio França (PSB), deu 
mais detalhes ontem sobre o Voa 
Brasil, programa formatado para 
que um público específico, com 
renda de até R$ 6,8 mil, possa com-
prar passagens aéreas a R$ 200. A 
ideia, segundo ele, é que as com-
panhias aéreas tenham um seg-
mento dentro de seus programas 
de fidelidade dedicado ao progra-
ma. Com ele, servidores, aposen-
tados e pensionistas, além de estu-
dantes com Fies, poderão comprar 
duas passagens por ano ao preço 
de R$ 200 cada, parcelar em 12 ve-
zes por meio de financiamento da 
Caixa, que fica então responsável 
por fazer o pagamento às empre-
sas aéreas.

O ministro afirmou que é uma 
espécie de “consignado”, mas ne-
gou que haja subsídio do gover-
no, apenas o financiamento pelos 
bancos públicos. Em entrevista à 
CNN, ele citou a Caixa e também 
o Banco do Brasil. A previsão é de 
que quase 12 milhões de passa-
gens sejam emitidas por ano den-
tro do programa.

Além do público-alvo citado 
pelo ministro, outras pessoas - que 
tenham renda de até R$ 6,8 mil - 
também poderão participar, des-
de que paguem de forma antecipa-
da, e não parcelada. As passagens 
a R$ 200 ficarão restritas a um pe-
ríodo específico do ano, meses 
“intermediários” das temporadas 
nos aeroportos: a partir da segun-
da metade de fevereiro até junho, 
e depois nos meses de agosto, se-
tembro, outubro e novembro.

Se a formatação do programa 
ocorrer bem, o ministro acredi-
ta que poderá iniciar o Voa Brasil 
no segundo semestre, utilizando 
5% da capacidade ociosa das aero-
naves. A porcentagem vai escalo-
nando a cada semestre, até chegar 

a 20% no quarto semestre de fun-
cionamento da política.

“Descobrimos obviamente que 
durante os meses intermediários 
aviões saem com 21% de passagei-
ros a menos. Governo não entra 
com subsídio, ele ajuda a financiar, 
mas é tarefa da Caixa financiar. 
Diferença é que essas pessoas têm 
renda garantida, vai ser espécie de 
consignado, quando der ok vai ser 
descontado da previdência, do sa-
lário, não tem intermediação de 
banco, é 100% sem inadimplên-
cia”, disse França.

Na avaliação do ministro, o 
programa vai provocar uma redu-
ção de preço geral nas passagens, 
uma vez que reduz a ociosida-
de enfrentada pelas companhias 
áreas. Ele afirmou inclusive que 
as ações das empresas teriam su-
bido pelo entendimento de que a 

partir do programa “vão voar lo-
tadas”. “Temos uma luta paralela, 
que é o preço do combustível de 
aviação (QAV), a gente quer que 
seja reduzida. Mas as companhias 
estão fazendo seu papel, oferecen-
do ao governo um voo mais barato 
para muitas pessoas”, disse.

O ministro ainda destacou o 
pedido do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) para que mais 
100 aeroportos brasileiros passem 
a receber voos de carreira. Sem 
dar detalhes, França afirmou que 
quer mais empresas disputando 
o mercado e que uma “nova está 
chegando agora”, sem dizer qual. 
“Número de aeroportos diminuiu 
porque voos ficaram concentra-
dos em aeronaves maiores. Quere-
mos várias empresas disputando, 
vai ter uma nova chegando agora 
que vai disputar mercado”, disse.

Programa vai oferecer passagens aéreas por R$ 200
voa brasil

Amanda Pupo 

Agência Estado

Servidores, aposentados, pensionistas e estudantes com Fies poderão comprar duas passagens por ano

Público
Intenção é atender 

pessoas com renda até 
R$ 6,8 mil e a previsão 
é que quase 12 milhões 

de passagens sejam 
emitidas por ano dentro 

do programa

Benefício
Valor disponível pode 
ser sacado até 28 de 
dezembro deste ano. 
Após esse prazo, os 

recursos não sacados 
voltam para o Governo 

Federal

Consumidores com dívidas no 
cartão de crédito, cheque especial, 
crédito consignado e demais mo-
dalidades de crédito em atraso com 
bancos ou financeiras podem par-
ticipar do Mutirão de Negociação  
e Orientação Financeira. A campa-
nha vai até o dia 31 de março e é uma 
iniciativa da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), com apoio da Se-
cretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (Senacon/MJSP). O mutirão 
não inclui dívidas que tenham bens 
dados em garantia (como veículos, 
motocicletas e imóveis).

“Considerando a situação de en-
dividamento em todo o Brasil, acre-
ditamos que este tipo de iniciativa, 
dos mutirões, é de extrema impor-
tância, pois oferece ao consumidor a 
oportunidade de renegociar suas dí-
vidas e de equilibrar suas finanças”, 
disse o diretor do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
da Senacon, Ricardo Blattes.

Já o secretário Nacional do Con-
sumidor, Wadih Damous, alerta que 
é preciso atenção para evitar que 
uma dívida se perpetue: “A parce-
la de consumidores brasileiros su-
perendividados é considerável e os 
mutirões têm oportunizado nego-
ciações que beneficiam os consumi-
dores. Contudo, a Senacon está vigi-
lante às práticas de negociação que 
se caracterizam em balcão de novas 

contratações originando a perpetua-
ção de dívidas.

Descontos
As negociações podem ser feitas 

diretamente com o portal consumi-
dor.gov.br, da Senacon, que o consu-
midor acessa por meio de conta Gov.
br categoria prata ou ouro, ou com o 
banco ou financeira.

Durante a campanha, que tam-
bém conta com o apoio dos Procons 
estaduais e do Banco Central, serão 
oferecidos descontos e prazos es-
peciais de pagamento da dívida, a 
critério de cada instituição, que de-
fine as regras e condições a serem 
ofertadas.

Na página sobre o Mutirão Na-
cional, há vídeos mostrando o pas-
so a passo sobre como acessar o por-
tal, encontrar a instituição e abrir o 
pedido de negociação.

No último mutirão, realizado em 
novembro do ano passado, mais de 
2,3 milhões de contratos foram re-
negociados pelos bancos, trazendo 
alívio financeiro imediato para os 
endividados.

Superendividados
Caso o consumidor esteja su-

perendividado, ou seja, impossi-
bilitado de quitar e manter a sua 
subsistência ou a de sua família, a 
orientação é procurar o Procon mais 
próximo e pedir orientação. O muti-
rão não é indicado para o consumi-
dor protegido pela Lei do Superen-
dividamento.

Mutirão de Negociação vai até próximo dia 31 
DíviDas

Mutirão Nacional:
1 - Ao acessar a plataforma Registra-

to, do Banco Central, o consumi-
dor pode consultar gratuitamen-
te empréstimos e financiamentos 
existentes em seu nome e outras 
informações de seu relaciona-
mento com as instituições finan-
ceiras, como conta corrente, in-
vestimentos e chaves Pix, por 
exemplo.

2 - O consumidor pode utilizar uma 
das planilhas gratuitas disponí-
veis no portal Meu Bolso em Dia 
para descobrir o valor com que 
poderá contar para pagar suas 
dívidas. As tabelas já estão pron-
tas, com as fórmulas de cálculos 
feitas. Basta inserir as entradas 
e saídas de dinheiro para ter um 
panorama das finanças.

3 - Na ocasião da negociação com 
a instituição credora, o consumi-
dor interessado deve informar a 
dívida que pretende quitar e per-
guntar quais são as condições 
oferecidas para a sua quitação. 
Se concordar com o proposto, um 
acordo de negociação será assi-
nado. Caso não concorde, o con-
sumidor pode fazer contrapropos-
tas para chegar a um acordo que 
caiba no bolso.

Karine Melo 

Agência Brasil 

Passo a Passo Os trabalhadores nascidos 
nos meses de março e abril 
vão poder sacar, a partir de 
amanhã, cerca de R$ 3,4 bi-
lhões do abono salarial 2023, 
ano-base 2021. Em todo o país, 
o montante a ser depositado 
pela Caixa Econômica Fede-
ral corresponde a aproxima-
damente 3,5 milhões de par-
celas do benefício.

Quem tem direito
Para ter acesso aos valores 

do abono salarial, o trabalha-
dor de empresa privada pre-
cisa estar inscrito no Progra-
ma Integração Social (PIS) e 
os de empresas públicas, no 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep), há pelo menos 
cinco anos.

O abono salarial está as-
segurado aos trabalhadores 
que receberam, em média, 
até dois salários mínimos de 
remuneração mensal e que 
tenham exercido atividade 
remunerada pelo menos du-
rante 30 dias, em 2021. Ou-
tro requisito é que os dados 
dos trabalhadores tenham 
sido informados corretamen-
te pelo empregador (pessoa 
jurídica), na Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais).

O Abono Salarial 2023 

(ano-base 2021) equivale ao 
valor de, no máximo, um sa-
lário mínimo. O pagamento 
para cada trabalhador varia 
de acordo com a quantidade 
de dias trabalhados em 2021. 
O cálculo do benefício cor-
responde ao número de me-
ses trabalhados multiplicado 
por um doze avos do valor do 
salário mínimo vigente.

O valor pode ser sacado 
até 28 de dezembro de 2023. 
Após esse prazo, os recursos 
não sacados voltam para o 
Governo Federal.

Mais informações sobre o 
Abono Salarial 2023 estão dis-
poníveis no site https://www.
gov.br/pt-br/servicos/receber
-o-abono-salarial e no aplica-
tivo Caixa Trabalhador.

Nascidos em março e abril 
podem fazer saque amanhã 

abono salarial
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Diversidade

Programação busca ampliar a luta por mais inclusão e acessibilidade nos diversos setores, como educação e saúde

Funad realiza ações a partir do dia 20
síndrome de down

 O Governo da Paraíba, 
através da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Por-
tador de Deficiência (Funad) 
programou diversas ativida-
des para lembrar o Dia In-
ternacional da Síndrome de 
Down (21/03). As ações ocor-
rerão no período de 20 a 24 
deste mês, com articulações 
internas e externas, com o 
tema “Conosco, não por nós”. 
Essas ações buscam dar maior 
visibilidade à pessoa com 
síndrome de down, mostrar 
como é o acesso aos serviços 
da Funad, os direitos e, sobre-
tudo, ampliar a luta por mais 
inclusão e acessibilidade nos 
diversos setores, como edu-
cação, saúde e mercado de 
trabalho.

A programação começa 
no dia 20, às 8h, no auditório 
da Uniesp, com o Workshop 
Paraibano sobre Síndrome 
de Down: “Conosco, não por 
nós”, que visa fomentar e dis-
seminar o conhecimento so-
bre a síndrome na instância 
acadêmica e científica, com 
troca de vivências e promo-
ção de um debate que envol-
ve profissionais, usuários, 
familiares e instituições en-
volvidas com a Síndrome de 
Down. A abertura será feita 
pela presidente Simone Jor-
dão. Haverá apresentação 
musical da primeira técnica 
musicista com Síndrome de 

Down do país, Tatiane Cris-
tina. Pessoas com Síndrome 
de Down usuárias da Funad, 
serão protagonistas do even-
to, atuando como mestres de 
cerimônia, fotógrafos e recep-
cionistas, auxiliando os orga-
nizadores do evento. Durante 
todo o dia serão abordados as-
suntos relevantes, como avan-
ços e desafios da reabilitação, 
socialização materna e com-
portamentos agressivos, mer-
cado de trabalho e muitos ou-
tros. Além da programação 
científica, haverá ainda, apre-
sentação de dança e teatro.

Outro ponto alto da pro-
gramação acontece no pró-
ximo dia 21. Será a balada 
21, um evento cultural, onde 

os usuários do Síndrome de 
Down terão um momento de 
socialização e diversão. Este 
ano, além do DJ Vlad, have-
rá a participação especial do 
cantor Ramon Schnayder, que 
promete animação e muita 
alegria na festa em formato de 
balada e que faz alusão ao cro-
mossomo 21.

Os dias 22, 23 e 24, a orga-
nização destinou à intensifi-
cação da coleta de dados do 
Censo Estadual da Pessoa com 
Deficiência, com foco no públi-
co com Down. “O Governo do 

Estado tem trabalhado junto à 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Humano e Funad, para que 
tenhamos esse perfil traçado 
e possamos ampliar as políti-
cas públicas, não apenas para 
esse segmento, mas para to-
das as pessoas com deficiên-
cia, portanto, é fundamental 
a participação de todos. Esta-
mos em todos os lugares do 
estado, com a população, pre-
feituras, entidades. O esfor-
ço do Governo do Estado tem 
sido constante e precisamos 
do apoio de todos os paraiba-

nos”, disse Simone Jordão, pre-
sidente da Funad. 

Ela falou ainda sobre a im-
portância do evento alusivo 
à Síndrome de Down. “Esse 
é um mês muito importante 
para a visibilidade da pessoa 
c om Síndrome de Down, por-
que os diversos setores, desde 
gestores, instituições e a socie-
dade civil, se unem para de-
bater os avanços nas políticas 
públicas, condutas, conquis-
tas e luta do cotidiano dessa 
população”. Além disso, atra-
vés do Censo, o Governo do 

Inclusão
Atividades começam na 
próxima segunda-feira, 

às 8h, no auditório da 
Uniesp, com o Workshop 

Paraibano sobre 
Síndrome de Down: 

“Conosco, não por nós”

Atualmente, 166 pessoas com Síndrome de Down na Paraíba estão sendo atendidas pela Funad

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Estado vai identificar quan-
tas pessoas com SD vivem na 
Paraíba e assim, ajudá-las ain-
da mais. Para participar do 
Censo PCD/PB, basta aces-
sar o link que está disponível 
no site do Governo do Estado 
e da Funad.

Atualmente, 166 pessoas 
com Síndrome de Down são 
atendidas pela Coordenado-
ria de Atendimento à Pessoa 
com deficiência intelectual, 
da Funad. Os serviços ofer-
tados são: psicologia, psico-
pedagogia, terapia ocupacio-
nal, fonoaudiologia, serviço 
social - para usuários e famí-
lias - e atividades esportivas 
e artísticas.

Síndrome de Down
A condição genética cau-

sada pela presença do cro-
mossomo 21. Por isso, tam-
bém é con hecida como 
trissomia do cromossomo 
21. Além do comprometi-
mento cognitivo, pessoas 
com Síndrome de Down 
apresentam algumas carac-
terísticas físicas em comum. 
O Dia Internacional da Sín-
drome de Down é comemo-
rado dia 21 de março e tem 
o objetivo de celebrar a vida 
de quem possui a síndrome 
e ressaltar a importância da 
inclusão, acessibilidade, res-
peito e busca de melhores 
oportunidades.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO -   CNPJ: 09.319.062/0001-35 – REG. SINDICAL: 006.221.01851-1 - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – ELEIÇÕES SINDICAIS 2023 - COMUNICADO E PUBLICAÇÃO DE REGISTRO DE 
CHAPAS. Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social deste Sindicato, onde se considerou 
somente os dias úteis para efeito de prazos, comunicamos que foi registrada a chapa abaixo, como 
concorrente às eleições a que se refere o EDITAL E AVISO RESUMIDO publicado no dia 03/03 do 
corrente ano, pág. 28, no JORNAL A UNIÃO, bem como afixado na sede desta entidade classista. 
CHAPA NÚMERO 01: 1- Aldemir Pires de Sousa Júnior, 2 - Amarílio Adolfo da Silva Souza, 3 - Antônio 
Gonçalves Dias de Melo, 4. - Bruno Henrique Figueiredo Rolim, 5 - Caio D´Sávio Tomaz Feitosa 
Marques, 6 - Danielly Lacerda Fernandes, 7 - Davi Pinheiro Ribeiro, 8 - Gleydson de Oliveira Lucena, 
9 – João Risoldo Borges de Morais Filho, 10 - José Almir de Andrade Vieira, 11 - José de Souza 
Rolim Neto, 12 – Josué de Sousa Freitas Neto, 13 – Maria Gilvanécia Severo Maniçoba, 14 - Maria 
Zenaide Martins Lira, 15 - Nelson Soares da Silva, 176 –  Rodolpho de Oliveira Carvalho, 17 - Se-
verino Daniel dos Santos Neto,  18 - Gildilan Simplício de Oliveira, 19 – Sancley Dias Lira. O prazo 
para impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste comunicado.

Cajazeiras (PB), 13 de março de 2023.
Nelson Soares da Silva

Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOM SUCESSO - PB
Rua Raimundo Nobre de Abrantes, s/n – Centro – Bom Sucesso – PB.

CNPJ: 02.194.406/0001-88
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOM SUCESSO/PB, inscrito no CNPJ 
sob o nº: 02.194.406/0001-88, com Registro Sindical emitido pelo Ministério do Trabalho através do 
processo nº 46000.023526/2005-81, com endereço na Rua Raimundo Nobre de Abrantes, s/n – CEP: 
58.887-000 - Centro - Bom Sucesso - PB, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da 
categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricul-
tores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, do Município de Bom Sucesso/
PB, à participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Bom Sucesso - PB, a ser realizada no dia 14 de abril de 2023, na sede do Sindicato, no endereço 
citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 
2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 
Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e aposentados, proprietários ou 
não, no caso de proprietários, em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/
ou Município que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de econo-
mia familiar, no Município de Bom Sucesso/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a 
denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fa-
miliares de Bom Sucesso/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.                                                                                                                           

Bom Sucesso - PB, 14 de março de 2023.
JOSELICE SERAFIM DE OLIVEIRA TORRES

Presidente

Terminam hoje, o prazo 
para inscrição dos trabalhos 
que serão apresentados no Sim-

pósio Paraibano de Recursos 
Hídricos: Semana em Defesa 
da Água. O evento será reali-

zado pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Paraí-
ba (Aesa), de 22 a 24 de março, 

no auditório da Associação de 
Plantadores de Cana da Paraí-
ba (Asplan), em João Pessoa.

Aesa realizará simpósio em defesa da água em João Pessoa
recursos hídricos

Os participantes que sub-
meterão os trabalhos para aná-
lise e exposição no evento pre-
cisam realizar a inscrição no 
site aesa.pb.gov.br, baixar edi-
tal, banner e template e enviar 
o trabalho em resumo expandi-
do (de acordo com as normas do 
edital) para o e-mail eventos@
aesa.pb.gov.br.

A exposição dos trabalhos 
inscritos também está progra-
mada para o dia 23. As apresen-
tações serão divididas em gru-
pos temáticos: Água e Gestão; 
Águas Subterrâneas e Hidro-
geologia; Educação e Ensino em 
Recursos Hídricos; Gestão de 
Reservatórios e Usos Múltiplos; 
Integração: Lei de Recursos Hí-
dricos e Lei de Saneamento; 
Planejamento e Gestão de Re-
cursos Hídricos; Proteção de 
Mananciais e Recuperação Am-
biental de Bacias Hidrográficas; 
Segurança e Rompimento de 
Barragens; Educação ambien-
tal; Sociedade e os Recursos 
Hídricos; Qualidade da Água; 

Inovação Tecnológica em Siste-
mas Ambientais.

A programação do Simpó-
sio terá início no Dia Mundial da 
Água (22 de março), às 14h, com 
o credenciamento dos partici-
pantes e uma apresentação cul-
tural. Às 15h será realizada a pa-
lestra “Programa de Integração 
do Rio São Francisco com Bacias 
do Nordeste Setentrional”.

Também estão programa-
das para o dia 23 as apresen-
tações: “Plano Estadual de 
Recursos Hídricos”; “Sanea-
mento Básico: Distribuição, co-
leta e tratamento de esgotos 
– universalização”; “Aceleran-
do Mudanças – Seja a mudan-
ça que você quer ver no mundo 
(ONU)”. E, no dia seguinte, se-
rão abordados os temas: “A im-
portância dos comitês de bacias 
hidrográficas no Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos”; “Os meios de 
comunicação e divulgação no 
Sistema de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos”.

O Ministério Público da Pa-
raíba ajuizou uma ação civil pú-
blica contra a empresa Foss e 
Construtores Ltda, em razão de 
danos ambientais praticados em 
área de preservação permanen-
te no município de Alhandra, 
no Litoral Sul da Paraíba. A ação 
foi interposta pelo promotor de 
Justiça, João Benjamim Delgado 
Neto, e tramita na Vara Única de 
Alhandra.

A ação é um desdobramen-

to do Inquérito Civil Público, ins-
taurado na Promotoria de Justiça, 
a partir de auto de infração apli-
cado em fevereiro de 2016 con-
tra a empresa e encaminhado 
ao MPPB pela Superintendên-
cia de Administração do Meio 
Ambiente.

Uma das diligências adota-
das pela Promotoria foi a solici-
tação de vistoria técnica no local, 
a qual constatou a existência de 
três irregularidades.

MPPB ajuíza ação contra 
construtora em Alhandra

dano ambiental
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Objetivo é facilitar a reintegração social dos jovens e prepará-los para oportunidades no mercado de trabalho

Lar do Garoto capacita educandos
curso técnico

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de Almeida’ 
(Fundac), por meio do Com-
plexo Lar do Garoto, segue 
com a capacitaçao de  jovens 
para o mercado de trabalho. 
Na última sexta-feira (10), 
foi iniciado o “Curso Técni-
co em Confeitaria Doce Li-
berdade”.

A capacitação tem carga 
horaria de 80h/aula e ob-
jetiva formar profissionais 
capazes de preparar doces, 
através de técnicas aprendi-
das, criatividade e boa apre-
sentação para vendas e futu-
ros projetos de vida.

No curso, ministrado 
pelo professor Clécio da 
Silva, eles aprendem a fa-
zer brigadeiros tradicionais, 
trufas, bombons, alfajor e 
doces finos além de técni-
cas que ensinam a fazer co-
nes recheados, ovos de pás-
coa e outras variedades.

Além da parte prática, os 
jovens vão aprender a de-
senvolver técnicas e proce-
dimentos para a produção 
de doces e outros produ-
tos de confeitaria; entender, Na última sexta-feira, foi iniciado no Complexo Lar do Garoto o “Curso Técnico em Confeitaria Doce Liberdade”

O Ministério Público da Pa-
raíba promove, no próximo dia 
24, uma capacitação sobre atendi-
mento ao público LGBT+. O even-
to é promovido pelo Núcleo de 
Gênero, Diversidade e Igualdade 
Racial (Gedir/MPPB) com apoio 
do Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional (Ceaf) e par-
ceria com a ONG Iguais Associa-
ção LGBT+.

A oficina será realizada no au-
ditório da Promotoria de Justiça 
de João Pessoa, das 10h às 12h e 
destinada, especificamente, a ser-
vidores efetivos, à disposição e 
terceirizados que atendem ao pú-
blico. As vagas são limitadas e se-
rão preenchidas por meio de indi-
cação dos promotores de Justiça.

Os ministrantes da oficina se-
rão o presidente da ONG Iguais, 
Dhell Felix, e o coordenador jurí-
dico da ONG, Ginaldo Figueiredo. 
A mediadora será a coordenado-
ra do Gedir, promotora Liana Es-
pínola.

“O objetivo da oficina é que 
o MPPB receba o selo “Iguais na 
diversidade”, da ONG Iguais, de 
João Pessoa, que comunica às 
pessoas LGBTQIA+ que estão 
num ambiente seguro para se-
rem atendidas, para tanto, é ne-
cessário capacitar aqueles que 
fazem atendimento direto ao pú-
blico, para que estejam prepara-
dos a acolher, da melhor maneira 
possível, toda e qualquer pes-
soa que procure os serviços do 
MPPB”, explicou a coordenado-
ra do Gedir.

Conforme informações da 
ONG Iguais, o Selo “Iguais na 
Diversidade” foi criado em 2018 
buscando informar para a comu-
nidade de que estão num espa-
ço seguro, sendo uma forma de 
premiar empresas e órgãos pú-
blicos que tenham por finalida-
de não só o respeito, como a in-
clusão de LGBT+.

Palestrantes
Dhell Felix - fundador e presi-

dente da Iguais associação LGBT+ 
da Paraíba, coordenador estadual 
da Aliança Nacional LGBTI, pu-
blicitário, jornalista, membro do 
FONGES (Fórum Nacional de 

Gestoras e Gestores LGBT), fun-
dador da Rede Gay do Brasil, as-
sessor especial de políticas públi-
cas para LGBT na Coordenação 
LGBT de João Pessoa, membro da 
ABRAFH (Associação Brasileira 
de Famílias Homoafetivas), coor-
denador estadual da UNA LGBT 
União Nacional LGBT e Ativista 
LGBT+ há 22 anos.

Ginaldo Figueiredo é funda-
dor e coordenador Jurídico da 
ONG Iguais, presidente muni-
cipal da UNA LGBT, advogado, 
fundador da Rede Gay do Brasil, 
coordenador do Proteja LGBT+, 
presidente da comissão de diver-
sidade sexual da OAB/PB, conse-
lheiro municipal LGBT, coorde-
nador jurídico da coordenação 
estadual da aliança nacional 
LGBTI e membro da ABRAFH 
(Associação Brasileira de Famí-
lias Homoafetivas).

transformar e construir, a 
partir dos recursos a eles 
dispostos, estratégias e pla-
nejamento para conseguir 
obter o produto final (do-
ces) e criar uma marca e lo-
gomarca para registro e di-
vulgação dos seus produtos.

De acordo com o pre-
sidente da Fundac, Flávio 
Moreira, “a determinação 
do Governo do Estado é que 
tenhamos cursos que pos-
sam ser facilmente conver-
tidos em renda para esses 
jovens quando cumprirem 
a medida socioeducativa. O 
objetivo final é dar um ca-
minho a esses jovens para 
que possamos contribuir 
para a paz social, com a sua 
integração harmônica à so-
ciedade.”

O profissional em produ-
ção de doces é capaz de ge-
renciar a produção, venda 
e gestão do seu próprio ne-
gócio, assim como também 
tem habilidades para lidar 
diretamente com o públi-
co de forma a fidelizar sua 
clientela e manter seu ne-
gócio de maneira estável e 
rentável.

Liana Espínola, mediadora

Dhell Felix, da ONG Iguais

Ginaldo, coordenador juridico

MPPB promove oficina 
público lgbt+

O julgamento do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a 
respeito das abordagens ba-
seadas na cor da pele é uma 
possibilidade de enfrentar o 
racismo praticado pelas ins-
tituições brasileiras, na ava-
liação de especialistas ouvi-
dos pela Agência Brasil.

“Enfrentar a discussão so-
bre a ilegalidade de provas 
produzidas por perfilamen-
to racial é fundamental para 
enfrentar um dos principais 
mecanismos que reprodu-
zem o racismo institucional 
no Brasil”, destaca o diretor 
de Litigância e Incidência da 
Conectas Direitos Humanos, 
Gabriel Sampaio. A organiza-
ção não governamental parti-
cipa do julgamento como par-
te interessada.

Está sendo julgado no STF 
o caso de um homem preso 
com 1,53 grama de cocaína 
em Bauru, no interior pau-
lista. A Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo pede 
que as provas do caso sejam 

anuladas porque os policiais 
teriam abordado o homem 
com base, principalmente, 
na cor da sua pele. No depoi-
mento, os policiais citam ex-
plicitamente que o suspeito 
era uma pessoa negra que es-
taria “em cena típica do tráfi-
co de drogas”, em pé, junto ao 
meio-fio, em via pública”, pró-
ximo ao um veículo parado.

O julgamento foi suspen-
so na última quarta-feira (8) 
e deve ser retomado até ama-
nhã. Até o momento, vota-
ram cinco ministros. O rela-
tor, ministro Edson Fachin, 
defendeu em seu voto que 
não havia elementos que jus-
tificassem a abordagem e que 
os policiais agiram a partir da 
cor da pele do suspeito, fazen-
do com que as provas obtidas 
sejam ilegais. Os outros qua-
tro ministros divergiram no 
caso concreto de que a busca 
pessoal foi motivada por ra-
cismo, mas concordaram que 
é inaceitável que a polícia aja 
a partir do perfil racial.

Abordagens racistas
Para Sampaio, é necessá-

rio que os agentes do Estado 
apresentem provas concre-
tas que justifiquem a ne-
cessidade de abordagem de 
uma pessoa. No entanto, de 
acordo com ele, é rotinei-
ro que o racismo internali-
zado nas instituições dire-
cione ação policial contra 
população negra. “Essa for-
ma de classificar, discrimi-
nar as pessoas nas aborda-
gens a partir da cor da pele 
e gerar, a partir disso, toda 
a atuação e constrangimen-
tos do sistema de justiça cri-
minal é algo bastante recor-
rente no Brasil, em especial, 
contra as pessoas negras”, 
enfatiza.

Pesquisa divulgada pelo 
Instituto de Defesa do Direi-
to de Defesa (IDDD), em ju-
lho do ano passado, a partir 
de mais de mil entrevistas 
feitas em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, mostrou que uma 
pessoa negra tem risco 4,5 
vezes maior de ser abordado 
pela polícia. Entre os que fo-
ram abordados, 46% das pes-
soas negras disseram ter ou-
vido menções a cor ou raça, 

percentual que ficou em 7% 
para pessoas brancas.

Caso seja aceita pelo STF a 
tese de que abordagens feitas 
com base na cor da pele são 
ilegais, as polícias terão que, 
segundo o advogado, apre-
sentar os elementos que mo-
tivaram as suspeitas. “O que 
significa que elementos pro-
batórios, elementos que con-
duzem a qualquer tipo de 
suspeita precisam ser trazi-
dos de forma concreta para 
que a Justiça e a sociedade 
possam exercer controle so-
bre a atividade estatal e ter a 
segurança de que o racismo 
institucional não está sendo 
reproduzido”, explica.

Atualmente, de acordo 
com o especialista, fica a car-
go da vítima de uma abor-
dagem abusiva provar que a 
ação foi ilegal ou desnecessá-
ria. “Quando você é vítima de 
uma abordagem ilegal, o ci-
dadão não tem meios de fazer 
prova da ilegalidade da abor-
dagem”, assinala. Por isso, se-
gundo ele, a necessidade de 
que haja uma nova visão so-
bre esse ponto.

Julgamento sobre abordagem policial no STF 
abre oportunidade para se discutir o racismo

em pauta

Daniel Mello 

Agência Brasil

O racismo institucio-
nal aparece, de acordo com 
Sampaio, em todas as eta-
pas que envolvem o caso 
concreto que está sendo jul-
gado, desde a abordagem 
até as condenações decor-
rentes dela. “Não há qual-
quer dúvida na leitura do 
caso do que o que mobili-
zou a atuação dos policiais 
para abordarem o paciente 
foi a cor da pele”, ressalta.

As penas impostas pela 
pequena quantidade de 
droga apreendida também 
são, na leitura do advogado, 
um indício da influência 
do racismo institucional no 
caso. “Em todos os momen-

tos processuais formais ele 
se identificou como pessoa 
usuária. Mas o sistema de 
Justiça, para além dos poli-
ciais militares, para a auto-
ridade policial [delegado], 
o Ministério Público, até o 
juízo na sentença, o Tribu-
nal de Justiça no recurso, 
vão tratando essa pessoa 
sempre aplicando da for-
ma mais rigorosa, contra-
riando os precedentes dos 
tribunais superiores, a lei 
penal, em desfavor do pa-
ciente”, diz, ao lembrar que 
o homem chegou a ser con-
denado a quase oito anos 
de prisão. Essa pena foi re-
duzida, pelo Superior Tri-

bunal de Justiça, para dois 
anos e 11 meses.

O caso é emblemático 
em relação ao racismo insti-
tucional também na avalia-
ção da assessora de articu-
lação política da Iniciativa 
Negra por uma Nova Po-
lítica sobre Drogas, Julia-
na Borges. “É  difícil conse-
guir processos que tenham 
uma evidência tão contun-
dente de perfilamento ra-
cial como motivação para 
uma abordagem policial. 
Você tem no processo os 
policiais verbalizando que 
avistaram um jovem negro. 
Em geral, eles colocam 
que avistaram um suspei-

to ou um jovem”, pontua.
Há ainda, na opinião 

da especialista, uma amos-
tra de como a atual polí-
tica de criminalização de 
algumas substâncias que 
embasa grande parte das 
ações da segurança pública 
no país afeta especialmen-
te as pessoas negras. “É um 
julgamento que possibili-
ta uma série de discussões 
que a gente vem acumulan-
do há alguns anos de apon-
tar que a guerra às drogas 
tem sido esse mecanismo 
de reprodução de vulne-
rabilidades, de hierarquias 
e abismos sociorraciais no 
nosso país”, acrescenta.

Interpelação policial está nos debates 

Foto: Secom-PB
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Tanto Sousa, que enfrenta o Botafogo, quanto o Treze, que pega o SP Crystal, farão o jogo de volta como mandantes

Confrontos definidos
PArAibAno 2023

Não houve surpresa na úl-
tima rodada da fase classifi-
catória do Campeonato Parai-
bano após nove rodadas e 45 
jogos em 64 dias. As equipes 
mandantes e favoritas não ti-
veram problemas para confir-
mar a classificação, casos de São 
Paulo Crystal e Treze, e a outra 
vaga - o Sousa já estava classi-
ficado - sobrou para o Botafo-
go que, nos acréscimos da par-
tida, derrotou o Nacional, em 
jogo sem nenhum favoritismo, 
mas a tradição e o peso da cami-
sa do maior campeão estadual 
acabou prevalecendo nos acrés-
cimos da partida com a vitória 
de 2 a 0, frustrando os torcedo-
res do Nacional que lotaram o 
Estádio José Cavalcanti.

Tiago Batizoco, técnico in-
terino do Botafogo, ao final da 
partida falou sobre a classifica-
ção e a desconfiança que paira-
va sobre a capacidade do elen-
co botafoguense de conseguir 
o objetivo.

“Nós não apenas jogamos 
contra o Nacional. Nós joga-
mos também contra uma des-
confiança, uma falta de con-
vicção, muitas vezes, de que o 
grupo era capaz. Mas isso pas-
sou. A gente conseguiu vencer 
esse adversário. Agora é pensar 

nas semifinais”, disse Batizoco.
Com os resultados, os con-

frontos ficaram assim definidos 
pela FPF:  Botafogo x Sousa, dia 
18, no Almeidão, 16h, com a vol-
ta no dia 26, no Marizão, às 16h;  
e São Paulo Crystal x Treze, dia 
19, no Carneirão, às 16h, e a vol-
ta no dia 26, no Amigão, às 17h. 
Essas equipes vão, não só bri-
gar pelo título estadual, mas 
também por vagas na Copa do 
Nordeste e Copa do Brasil, além 
de mais uma vaga no Campeo-
nato Brasileiro da Série D, já que 
o Sousa, independente de sua 
classificação após as semifinais 
está, mais uma vez, garantido 
na Série D de 2024. 

O clube vai jogar a edição 
de 2023 ao lado de Nacional 
de Patos e Campinense. É que 
o Dinossauro chegou aos 20 
pontos e ficaria, na pior das hi-
póteses, com a segunda vaga 
devido ao confronto entre São 
Paulo Crystal e Treze, onde um 
dos dois será eliminado e as-
sim não alcançará a pontuação 
do time sousense. Os jogos de-
vem acontecer neste fim de se-
mana, sendo um em João Pes-
soa com Botafogo x Sousa e o 
outro no Carneirão, em Cruz do 
Espírito Santo, São Paulo Crys-
tal x Treze. A volta terá os man-
dos de campo invertidos. Nos 
45 jogos até aqui disputados 
foram marcados 92 gols, uma 

média de 2,04, tendo o Sousa o 
melhor ataque com 14 gols e a 
defesa menos vazada com ape-
nas 3 gols sofridos. O Botafogo 
segue como único invicto na 
competição com seis empates e 
três vitórias. A defesa que levou 
mais gols foi a do Auto Espor-
te com 18, clube rebaixado jun-
tamente com a Queimadense, 
este com o ataque menos posi-
tivo de seis gols nos nove jogos 
disputados. 

Os resultados da última ro-
dada foram Auto 0 x 1 Campi-
nense, Treze 2 x 1 Queimaden-
se, SP Crystal 0 x 0 Serra Branca, 
Nacional 0 x 2 Botafogo e Sousa 
4 x 1 CSP. Auto Esporte e Quei-
madense vão disputar a Segun-
da Divisão de 2024.

Campinense
A eliminação do Campi-

nense se confirmou, apesar da 
vitória de 1 a 0 sobre o Auto Es-
porte. Precisando vencer e de-
pendendo de combinação de 
resultados, o Rubro-negro caiu 
na real e agora vai ter tempo 
suficiente para corrigir os erros 
deste início frustrante de tem-
porada, eliminado de três com-
petições, e só restando a Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
esta com a obrigação de con-
seguir o acesso, caso contrá-
rio, não terá calendário para 
o segundo semestre de 2024.

CLUBES  PG J V E D GP GC SG

1º  Sousa  20 9 6 2 1 14 4 10

2º  Treze  15 9 4 3 2 11 7 4

3º  SP Crystal  15 9 4 3 2 7 6 1

4º  Botafogo  15 9 3 6 0 11 6 5

5º  Nacional  14 9 4 2 3 11 8 3

6º  Campinense  14 9 3 5 1 8 6 2

7º  CSP  9 9 2 3 4 9 13 -4

8º  Serra Branca  9 9 1 6 2 8 11 -3

9º  Queimadense  4 9 0 4 5 6 13 -7

10º  Auto Esporte  2 9 0 2 7 7 18 -11

n Classificados às semifinais  |  n Não classificados  |  n Rebaixados  |

Classificação final 1ª fase  

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

A vitória de 2 a 0 conquistada nos acréscimos garantiu o Botafogo nas semifinais do Estadual
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Festa dos jogadores do São Paulo Crystal no vestiário do Carneirão, após a classificação
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Jogadores do Treze comemoram gol diante da Queimadense na vitória por 2 a 1, no Amigão
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Gol do Sousa seguido de muita comemoração de titulares e reservas na fácil vitória sobre o CSP

Fo
to

: J
ef

fe
rs

on
 E

m
m

an
ue

l/
So

us
a

x

x

Semifinais 



22  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de março de 2023 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

Equipe de Mangabeira leva o Troféu Margarida Maria Alves ao vencer a Ponte Preta, de Marcação, por 4 a 0

ADM conquista o torneio feminino
na vila olímpica

Com três gols da experien-
te Lu Meireles e um de Rebe-
ca, a Associação Desportiva 
de Mangabeira (ADM) ven-
ceu a Ponte Preta, do muni-
cípio de Marcação, pelo pla-
car de 4 a 0 e foi campeã do 
Torneio de Futebol Femini-
no Margarida Maria Alves, 
evento realizado no último 
domingo (12) na Vila Olím-
pica Parahyba. O evento in-
tegrou o calendário das co-
memorações do Governo do 
Estado no mês de março, alu-
sivas ao Dia Internacional da 
Mulher.

Ao todo, o torneio contou 
com a participação de equi-
pes de João Pessoa, Maman-
guape, Salgado de São Félix, 
além de um time da aldeia 
indígena potiguara chama-
da Camurupim, localizada 
em Marcação, na região do 
Litoral Norte da Paraíba. O 
campeão e o vice receberam 
troféus e medalhas e todos 
que estavam participando, 
ganharam uma bola oficial 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 

(Sejel) como prêmio de par-
ticipação.

Na solenidade de abertu-
ra, houve o desfile dos times 
e a execução do hino nacional 
brasileiro e da Paraíba, bem 
como homenagens às mu-
lheres que se destacam pelo 
trabalho executado como: a 
secretária titular da Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana (SEM-
DH), Lídia Moura; a atleta 
Lu Meireles, que já chegou a 
atuar pela Seleção Brasileira; 
a técnica do Botafogo, Glei-
de Costa, além da primeira 
dama do Estado da Paraíba, 
Ana Maria Lins, que foi re-
presentada por Cristiana Al-

meida, executiva da SEMDH 
durante a solenidade.

“Excelente a iniciativa de 
realizar esse torneio e justa-
mente com o nome de uma 
das maiores representativida-
des, que foi Margarida Maria 
Alves. O brilho que esse even-
to trouxe foi tanto que é como 
muita satisfação que o Gover-
no do Estado inseriu oficial-
mente no calendário das ativi-
dades no mês de março para 
ocorrer de forma permanen-
te”, disse Lídia Moura.

“A Vila Olímpica ganhou 
um brilho a mais com a reali-
zação desse torneio, onde 150 
atletas estiveram participan-
do, fazendo com que nesse 

mês de março, o esporte tam-
bém estivesse como destaque 
no calendário de projetos des-
tinado às mulheres. Uma pro-
va de que o Governo do Es-
porte apoia a inclusão bem 
como valoriza as mulheres do 
nosso estado, pois no esporte, 
são muitos os nomes em des-
taque local, nacional e inter-
nacional”, destacou Zezinho 
Botafogo, titular da Sejel.

O Torneio Margarida 
Maria Alves foi realizado 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Sejel, em parceria 
com a Semdh, e contou com 
o apoio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh).

Já diziam os cronistas de outrora, que o futebol é 
uma caixinha de surpresa.Tudo pode acontecer, 
até o apito final. Que o diga o Belo da capital, 

que perdeu duas vezes a chance de acesso à 
Série B do Campeonato Brasileiro, durante os 
acréscimos, contra o Boa Esporte de Minas Gerais 
e o Botafogo de Ribeirão Preto, respectivamente.  
Nas duas oportunidades, o torcedor do Botafogo 
comemorou a realização de um sonho, que em 
segundos, se transformou em um pesadelo. 

Neste domingo, este mesmo Botafogo 
experimentou o outro lado da história. O torcedor 
do Belo chorava e passou a sorrir, em poucos 
segundos. Em Patos, o time empatava com o 
Nacional local e a torcida do Canário do Sertão 
fazia uma das maiores festas já ocorridas no 
Estádio José Cavalcante, para comemorar o 
resultado, que levaria o time à classificacão para 
as semifinais do Campeonato Paraibano de 2023. 
Os torcedores alviverdes cantavam, xingavam os 
torcedores da capital e comemoravam o feito, em 
grande estilo, quando nos acréscimos, a zaga do 
time patoense falhou feio e Renatinho mandou 
na rede, abrindo o placar para o time da capital. 
No minuto seguinte, Muller sepultou a alegria da 
torcida local, fazendo dois a zero para o Botafogo.

O choque foi terrível e o silêncio tomou conta 
das arquibancadas superlotadas. Os torcedores 
do Canário ficaram perplexos, com um ar de que 
não acreditavam no que estava acontecendo. Por 
outro lado, alguns torcedores do Belo, que estavam 
no estádio, olhavam um para o outro, segurando 
a emoção, para não serem identificados. Foi mais 
um daqueles resultados que consideramos injustos, 
mas quem disse que o futebol tem justica? 

A bola acabou punindo o time melhor em 
campo. O Nacional teve várias chances de abrir o 
placar, sobretudo no primeiro tempo, mas parou 
nas mãos do goleiro estreante do Botafogo, 
Gustavo Silva, ou na falta de pontaria dos seus 
atacantes e até numa trave, que estava no meio 
do caminho. De repente, os torcedores saíram 
da tristeza para a revolta, esqueceram os erros 
do seu time e passaram a culpar o juiz, que 
apenas acrescentou o tempo perdido com as 10 
substituicões no segundo tempo, além da cera 
que faziam os jogadores do Nacional, no famoso 
cai-cai, típico do futebol brasileiro. Até a equipe 
da Tabajara, a única emissora de rádio de João 
Pessoa presente ao José Cavalcante, passou a ser 
xingada e até ameaçada. Normal, afinal o futebol é 
uma enorme paixão, e alguns não se conformavam 
com o que aconteceu. 

O resultado classificou o time da camisa mais 
pesada, que durante todo o campeonato teve 
um desempenho horrível, mesmo não perdendo 
nenhuma partida até aqui. Ao contrário do que 
aconteceu com o Nacional, que fez uma belíssima 
campanha e que dominou a partida que selaria a 
sua participacão na segunda fase da competicão. 
Mais uma vez, predominaram as máximas do 
futebol, de que quem não faz leva, de quem 
desperdiça oportunidades é castigado, que a bola 
pune, e que o jogo só termina quando o juiz apita, 
além de outras mais que descrevem uma partida, 
em que o melhor time em campo acaba perdendo.

Situacão do campeonato
Com a vitória em Patos, o Botafogo ficou na 

quarta colocacão, a última do grupo classificado 
às semifinais, mas com o mesmo número de pontos 
do São Paulo, terceiro colocado, e do Treze, que 
ficou em segundo lugar. Do trio de ferro, apenas 
o Campinense ficou fora, e por enquanto, sem 
calendário para o próximo ano. O Sousa já estava 
classificado, mas mesmo assim fechou a fase de 
classificacão com uma goleada de 4 a 1 sobre o 
CSP. O Galo não fez uma boa exibicão contra o 
rebaixado Queimadense, mas venceu por 2 a 1, 
uma vitória previsível e suficiente para carimbar o 
passaporte. Já o São Paulo Crystal empatou em zero 
a zero contra o Serra Branca, o bastante também 
para não ser mais alcancado pelo Campinense, que 
ficou na quinta colocacão. 

As datas das semifinais, até a hora em que 
escrevemos esta coluna, ainda não tinham sido 
definidas, mas provavelmente, as disputas comecam 
no próximo final de semana. O Sousa vai enfrentar 
o Botafogo, com o direito de decidir a vaga para a 
final em casa. A mesma coisa acontece com o Treze, 
que também vai enfrentar o São Paulo Crystal em 
Campina Grande, na segunda e decisiva partida.

O jogo só termina 
quando o juiz apita

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe ‘Imortais Joel’ 
conquistou no último sába-
do, 11, o título do Campeona-
to Interno de Futebol Sub-100.  
A conquista veio após vitória 
sobre o ‘Coragem Dr. China’ 
pelo placar de 1 a 0. A partida 
foi realizada na Vila Olímpica 
Parahyba e marcou as come-
morações de 21 anos de fun-
dação da Associação Recrea-
tiva Sub-100 da Paraíba. 

Fundada em 12 de março 
de 2002, a associação é basea-
da em cinco pilares: Prepa-
ração, coragem, humildade, 
perseverança e gratidão, que 
são conceitos que represen-
tam o grupo. Além do cam-
peonato de futebol, houve co-
memoração com entrega de 
premiação e homenagens. 

“O torneio interno foi de 
grande valia para todos nós 
que fazemos a associação 
sub- 100. Isso nos renova es-
piritualmente e nossa autoes-
tima só tende a aumentar a 
cada dia quando presencia-
mos idosos superando os li-

mites de idade e ainda cor-
rendo atrás de bola como se 
fossem adolescentes”, desta-
cou Cicero Felix, zagueiro da 
equipe campeã. 

 Isaías Lima, diretor de 
eventos da associação, tam-
bém avaliou positivamente o 
evento. "Somente agradecer 
essa grande festa de 21 anos, 
quando ficamos de maior. Foi 
um momento de alegria, refle-
xão e de muita emoção, uma 
festa nota 10”. 

Reginaldo Soares de Bar-
ros, presidente da Associa-
ção Recreativa Sub- 100 da 
Paraíba, disse estar satisfeito 
com o resultado das compe-
tições. “Eu como presidente 
dessa grandiosa associação, 
que considero como  minha 
segunda família, estou mui-
to orgulhoso pela organiza-
ção, planejamento e execução 
do nosso campeonato interno 
2023”. A participação e a dis-
ciplina dos atletas também 
foram destacados pelo entre-
vistado.

Ao todo foram disputadas 
13 partidas com 33 gols. O me-
lhor ataque da competição fi-

cou com o ‘Coragem Dr. Chi-
na’, que marcou oito vezes. A 
artilharia ficou dividida entre  
Rolim, do ‘Coragem Dr. Chi-
na’, e Junior, do ‘Imortais Joel’, 
ambos com seis gols marca-
dos. Antes da partida final 
aconteceu a decisão do 3° e 
4° lugares com ‘Perseverança 
Ivaldo’ vencendo o ‘Gratidão 
Betinho’ pelo placar de 3 a 1. 

Como foi o jogo
Os ‘Imortais Joel’ tive-

ram um primeiro com am-

plo domínio da posse de 
bola, mas só conseguiram 
balançar as redes nos ins-
tantes finais da segunda 
etapa. Junior abriu o placar 
com jogada de ataque pela 
direita após triangulação 
dentro da área.

O ‘Coragem Dr. China’ 
perdeu espaço frente à mu-
dança de postura do adver-
sário. Apesar de esboçar uma 
reação no início da segunda 
etapa, não foi o suficiente para 
chegar ao gol do adversário.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

‘Imortais Joel’ conquista o título ao vencer
 o ‘Coragem Dr. China’ no último sábado

campeonato sub-100

A equipe do ‘Imortais Joel’ antes da bola rolar na Vila Olímpica

Foto: RWN/Divulgação

“Excelente 
a iniciativa 
de realizar 
esse torneio e 
justamente com 
o nome de uma 
das maiores 
representatividades, 
que foi Margarida 
Maria Alves

Lídia Moura

Jogadoras da Associação Desportiva Mangabeira comemoram a conquista na Vila Olímpica
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No futebol brasileiro, as 
casas de apostas se torna-
ram onipresentes. Hoje, elas 
patrocinam ou negociam pa-
trocínio com todos os 20 clu-
bes da Série A, seja o patro-
cínio principal ou em outras 
áreas do uniforme. A Copa 
do Brasil é patrocinada pela 
Betano. A Betnacional é uma 
das patrocinadoras da trans-
missão do Campeonato Bra-
sileiro na Rede Globo. Ou 
seja, essas empresas têm par-
ticipação cada vez maior no 
principal esporte brasileiro.

É uma relação que des-
perta alguma desconfian-
ça, porém, recentemente, o 
Ministério Público de Goiás 
anunciou uma investigação 
sobre um esquema de mani-
pulação de resultados de jo-
gos da Série B, em 2022, com 
a finalidade de gerar ganhos 
aos apostadores.

Para quem acompanha 
o setor, outros problemas, 
como lavagem de dinheiro, 
existem e devem continuar 
existindo, mas é preciso re-

gulamentar as apostas até 
mesmo para facilitar a fis-
calização

“Se houver um volume 
grande de apostas incomuns, 
não há uma regulamentação 
(para isso ser fiscalizado). Es-
sas apostas podem indicar la-
vagem de dinheiro ou ten-
tativas de manipulação de 
resultados. Não sabemos qual 
é a obrigação de reportar ati-
vidades incomuns em casas 
de apostas. Sem isso, não há 
punição. Isso coloca todo o se-
tor em risco. A falta de regula-
mentação deixa as empresas 
à deriva, sem saber direitos 
e deveres”, afirma Lucas Al-
buquerque Aguiar, advoga-
do criminalista do escritório 
Davi Tangerino Advogados.

Para os apostadores, se-
gundo os advogados, se hou-
ver algum problema com 
pagamento de prêmios, por 
exemplo, fica muito mais di-
fícil reclamar ou entrar com 
processo, já que as empresas 
não têm representação aqui.

Marcos Sabiá, CEO do 

galera.bet, diz que o movi-
mento de regulamentação é 
“urgente” e “extremamente 
positivo”, por definir os mar-
cos legais de operação, assim 
como a proteção a apostado-
res, às casas de apostas e ao 
mercado esportivo do país 
contra fraudes e outras ati-
vidades ilícitas. “Entre os di-
versos benefícios da regula-
mentação, entendemos que 
se destacam o estabelecimen-
to de regras claras e controles 
mais efetivos para prevenir 
ilícitos como o uso indevi-
do de dados pessoais, práti-
cas de lavagem de dinheiro, 
ou marketing que fomente 
o jogo irresponsável”, disse. 
Segundo ele, haverá haveria 
também a possibilidade de 
se organizar “um sistema ro-
busto de monitoramento da 
integridade das partidas na-
cionais”. “No final das con-
tas, com os apostadores de 
boa-fé, (as empresas) são as 
principais vítimas das frau-
des esportivas”, afirma.

Investimentos
O diretor de marketing 

da Casa de Apostas, Hans 
Schleier, afirmou que o cres-
cente número de investimen-
tos das empresas de apostas 
no futebol vem gerando re-
sultados positivos para am-
bas as partes.

“Estamos com boas ex-
pectativas de que se concre-
tize em um futuro próximo. 
Observamos movimenta-
ções acontecendo frequente-
mente no Legislativo e acre-
ditamos que em breve o tema 
terá um desfecho positivo. 
É um assunto importante e 
que interessa a todas as par-
tes. Esperamos que em bre-
ve possamos comemorar a 
regulamentação das apos-
tas esportivas no Brasil”, diz.
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Sem a devida fiscalização, as suspeitas de manipulação de resultados e de lavagem de dinheiro também proliferam

Apostas esportivas chegam a R$ 12 bi
sem regulamentação

Nos últimos anos, as ca-
sas de apostas pela internet 
invadiram os times de fute-
bol, o mercado publicitário e 
também os bolsos dos brasi-
leiros. Sem regulamentação 
para operar em solo nacio-
nal, empresas como PixBet, 
Betfair, BetNacional, Betano 
e centenas de outras têm sede 
no exterior, mas movimen-
tam bilhões dos apostadores 
nacionais. As estimativas são 
de que o dinheiro que passa 
por essas empresas chegue a 
R$ 12 bilhões este ano, pelas 
contas de Magno José, presi-
dente do Instituto Brasileiro 
Jogo Legal e fundador do site 
BNL Data.

Mas a operação dessas 
empresas por aqui não é exa-
tamente ilegal, apesar da fal-
ta de regulamentação. Em 
2018, no governo de Michel 
Temer, essas apostas foram 
legalizadas no país, mas se 
estabeleceu um prazo má-
ximo de quatro anos para 
que fossem regulamentadas 
pelo Ministério da Fazen-
da. Esse prazo venceu em 
dezembro passado e, como 
isso não aconteceu, elas ope-
ram hoje em uma espécie de 
limbo regulatório. Sem fisca-
lização, as suspeitas de ma-
nipulação de resultados e de 

lavagem de dinheiro tam-
bém proliferam.

O potencial arrecadatório 
dessa atividade não passou 
despercebido ao novo gover-
no. O Ministério da Fazenda 
não tem ainda números ofi-
ciais sobre a movimentação 
dessas empresas, mas o mi-
nistro Fernando Haddad já 
afirmou que pretende usar 
a tributação dos jogos para 
compensar a perda da arreca-
dação causada pela revisão na 
tabela do Imposto de Renda, 
que terá ampliação da faixa 
de isenção a partir deste ano. 
A estimativa do governo é de 
arrecadar entre R$ 2 bilhões 

e R$ 6 bilhões por ano com a 
cobrança de tributos sobre as 
apostas esportivas.

Zona cinzenta 
“O setor de casas de apos-

tas é importante na economia 
global e opera hoje no país em 
uma zona cinzenta, apesar de 
já patrocinar clubes de fute-
bol brasileiros. Isso deixa de 
movimentar a economia, ge-
rar empregos, e o consumi-
dor não tem a segurança ju-
rídica de estar protegido por 
regras”, diz Danielle Maioli-
ni Mendes, advogada espe-
cialista em direito esportivo 
na CSMV Advogados.

Mesmo as empresas que 
atuam hoje no país sem a obri-
gação de pagar impostos tor-
cem pela regulamentação da 
atividade, mesmo que isso 
signifique, a princípio, algu-
ma perda financeira.

“A regulamentação, cer-
tamente, irá contribuir para 
o desenvolvimento ainda 
maior do mercado, que tem 
grande potencial de cres-
cimento no Brasil nos pró-
ximos anos. Atualmente, o 
governo não arrecada impos-
tos, e isso acaba favorecendo 
o mercado paralelo”, diz Ale-
xandre Fonseca, country ma-
nager da Betano no Brasil.

Gigantes do setor
As cinco maiores em 
audiência no Brasil

n Bet365
A Bet365 é uma casa de 
apostas fundada pela britânica 
Denise Coates, no ano 2000, ao 
custo de £ 15 milhões (por volta 
de R$ 95 milhões). Hoje, ainda 
como principal acionista da 
empresa, acumula fortuna de 
US$ 5,4 bilhões (R$ 78 bilhões), 
segundo a Forbes

n Betano
Operada pelo grupo Kaizen 
Gaming, a Betano é uma 
empresa com sede na Grécia 
que atua há mais de dez 
anos no mercado de apostas 
esportivas. A empresa está 
em pelo menos 12 países, 
entre eles Portugal, Alemanha, 
Romênia, Grécia, Chipre, Chile 
e Bulgária

n BetNacional
A BetNacional é parte do 
Grupo NSX Sports, fundado 
em Recife (PE) por João 
Studart. Durante a Copa do 
Mundo, a empresa contratou o 
atacante Vinícius Júnior como 
embaixador da marca.

n BetFair
A Betfair é uma empresa de 
apostas do Reino Unido. Além 
de apostas esportivas, trabalha 
com cassino, pôquer e bingo 
online. Em 2006, o fundo 
japonês Softbank comprou 
23% do negócio. Após a 
permissão legal para operar, 
o grupo chegou ao Brasil em 
2019.

n BetPix365
A Bet Pix 365 é uma das 
maiores empresas de apostas 
da Europa. Fundada no Reino 
Unido em 1974, a companhia 
passou a permitir apostas via 
internet em 2000. Em 2005, 
fechou suas casas de apostas 
fixas para ficar apenas na web.

Lucas Agrela 
Agência Estado

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

A marca de apostas Betano estampa várias camisas de clubes brasileiros que integram a Série A

Casas de apostas patrocinam o futebol

Casas de apostas também estão presentes no futebol feminino

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc

Curtas
Volta Redonda vai jogar
pelo empate contra o Flu

Ao ganhar do Fluminense por 2 a 1, em 
jogo válido pelas semifinais do Campeonato 
Carioca, o Volta Redonda reverteu a vantagem 
tricolor, embora uma vitória simples garanta a 
vaga aos comandados de Fernando Diniz na 
final. O jogo de volta está programado para o 
próximo sábado, no Maracanã, às 16 horas. No 
Raulino de Oliveira, o Flu foi surpreendido pe-
los contra-ataques do adversário que chegou a 
estar vencendo por 2 a 0 e poderia ter chegado 
ao terceiro gol se o árbitro tivesse marcado uma 
penalidade clara ou mantida a vantagem de 
dois gols, caso o gol de Nino tivesse sido anula-
do devido a falta clara do zagueiro. Em nenhum 
dos lances a arbitragem chamou o VAR, recurso 
eletrônico, para observar um lance polêmico. 
Como tem a melhor campanha da competição, 
uma vitória simples garante o Fluminense, mas 
o empate classifica o Volta Redonda.

Ituano surpreende e tira o
Corinthians das semifinais

Em São Paulo, na Neo Química Arena lota-
da, o Corinthians teve a primeira frustração da 
temporada ao empatar de 1 a 1 com o Ituano e  
perder nas penalidades por 7 a 6 com três jogado-
res experientes perdendo pênalti, casos de Fábio 
Santos, Fagner e Gil. O time da cidade de Iu saiu 
na frente com um belo gol de Raí Ramos, um 
chute de longa distancia para vencer Cássio que 
ainda tocou na bola. Paulinho conseguiu o empa-
te e o drama ficou para a decisão nos pênaltis. O 
goleiro Cássio lamentou bastante a derrota. “Dói 
demais. Estamos sofrendo bastante e a nossa tor-
cida não merecia essa frustração”, disse o goleiro 
após a eliminação. Agora, o alvinegro paulista 
aguarda o sorteio dos grupos da Libertadores e 
também da Copa do Brasil programados para o 
final deste mês. O Ituano vai medir forças contra o 
Palmeiras que ghavia eliminado o São Bernardo, 
no último sábado por 1 a 0.

Acusado de estupro, lateral
do Marrocos enfrenta Brasil

Amigo de Mbappé, companheiro do francês 
e de Neymar no PSG e apontado como o melhor 
lateral-direito do mundo, Ashraf Hakimi estará no 
amistoso com o Brasil, dia 25 de março, em Tânger, 
apesar de enfrentar uma acusação de estupro em 
Paris. O jogador está na lista dos convocados da 
seleção de Marrocos divulgada, ontem, pelo técni-
co Walid Regragui. Hakimi, de 24 anos, foi acusa-
do de estupro por uma jovem da mesma idade no 
mês fevereiro, em sua casa em Boulogne-Billan-
court, subúrbio de Paris. O jogador está proibido 
de entrar em contato com a moça, mas pode deixar 
a França e, portanto, vai enfrentar o Brasil, dia 25, 
em Tânger, e também o Peru, dia 28, em Madri.  O 
treinador de Marrocos foi bastante questionado 
após divulgar a presença do lateral-direito da lista 
dos convocados ao amistoso e saiu em defesa de 
seu jogador, passando carinho a Hakimi e dizendo 
que não se pode fazer um prejulgamento.

Guardiola prevê jogo difícil
hoje contra o RB Leipzig

Pep Guardiola não quer saber de favoritismo 
ao Manchester City na volta das oitavas de final 
da Liga dos Campeões. Crente que terá um 
jogo bastante complicado diante do RB Leipzig, 
nesta terça-feira, após 1 a 1 nas Alemanha, o 
treinador elogia o rival e pede muita atenção 
de seus comandados para uma “batalha” no 
Ittihad Stadium. “Eles são agressivos na pres-
são. Temos que achar os espaços para usar a 
qualidade dos nossos jogadores. Acho que será 
um ótimo jogo. Eles são um time estável e sou 
um grande fã do que eles fazem”, afirmou Guar-
diola, prevendo enormes dificuldades mesmo 
atuando na Inglaterra. “É um jogo eliminatório 
e talvez precisemos de mais. O jogo vai ditar o 
que faremos, mas amanhã vamos sofrer. Have-
rá momentos em que não seremos bons (nos 90 
minutos0”, previu o treinador, sempre enfatizan-
do as virtudes do oponente.
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968 — Matilde de Ringelheim, rainha saxã e 

santa católica

1052 — Ema da Normandia, rainha da 

Inglaterra, Dinamarca e Noruega

1850 — João José de Moura Magalhães, 

magistrado e político (PB)

1883 — Karl Marx, filósofo e teórico político 

alemão

1932 — George Eastman, inventor e 

empresário norte-americano

1978 — Ismael Silva, cantor e compositor 

brasileiro

2018 — Marielle Franco, política e ativista 

dos direitos humanos brasileira

2019 — Werton Soares, advogado e radialista (PB)

2020 — Gustavo Bebianno, advogado e 

político brasileiro

2021 — Jandy Rocha Ferrari, desenhista, 

artista plástico e designer gráfico (PB)

2021 — Simão Araújo Barbosa Almeida, 

engenheiro civil e gestor público (PB)

2021 — Wallace de Oliveira Pereira, sindicalista (PB)

Mortes na História

Obituário
Márcio Miquéias
9/3/2023 – Aos 14 anos, em Santa Rita 
(PB), por afogamento. Ele estava com 
alguns amigos em um rio, quando 
uma criança de 10 anos começou a se 
afogar e a vítima teria ido tentar salvar o 
menino, mas acabou submergindo. Seu 
corpo foi encontrado no dia seguinte.

Foto: Notícia Paraíba

Josefa Pereira da Silva
9/3/2023 – Aos 62 anos, no Sítio 
Jatobá II, em Princesa Isabel 
(PB), vítima de choque elétrico. A 
Polícia Civil está investigando as 
circunstâncias da morte.

Foto: Reprodução

Erlesson
9/3/2023 – Aos 19 anos, em 
João Pessoa (PB), assassinado. 
Foi morto a tiros por homens 
encapuzados, no bairro Ilha do 
Bispo, quando estava limpando o 
quintal de casa.

Foto: Reprodução

João Paulo de Sousa
10/3/2023 – Aos 34 anos, em 
Paulista (PB), vítima de homicídio. 
Foi morto a tiros em casa por um 
parente após uma discussão.

Foto: Reprodução

Luciano Lúcio Soares
(Luciano Coloral)
10/3/2023 – Aos 46 anos, em 
Sousa (PB), após sofrer um 
infarto. Músico sousense era 
baixista e iniciou na Banda 
Brilho. Era autônomo e freelancer 
na música. Em Cajazeiras (PB), tocou com 
Chico Amaro, Vavá Amaro, e mais recentemente 
na Banda Sertão Veredas. Era solteiro e deixa 
dois filhos.

Foto: Alex Sax

Raphael Mechoulam
10/3/2023 – Aos 92 anos, de causa 
não divulgada. Cientista búlgaro-
israelense é conhecido mundialmente 
como o “pai da maconha medicinal”. O 
químico foi o primeiro cientista a isolar o 
Tetrahidrocanabidinol (THC), composto 
que causa a chamada “brisa” em quem fuma a planta, 
entre 1963 e 1964. Com a descoberta, também foi capaz 
de isolar outros compostos da erva, como o Canabidiol 
(CBD), atualmente usado nos medicamentos produzidos 
através da planta. Foi professor na Universidade 
Hebraica de Jerusalém, em Israel. Nascido em 1930 em 
Sofia, na Bulgária, durante a infância encarou o terror do 
Holocausto nazista e sobreviveu.

Foto: Revista Forum

Mano Azagaia (Edson da Luz)
9/3/2023 – Aos 38 anos, após 
um ataque de epilepsia. Rapper 
moçambicano que iniciou a 
carreira em 1999 no grupo 
Dinastia Bantu e lançou o CD 
‘Siavuma’ em 2005. Em carreira 
solo, lançou em 2007 o primeiro álbum, batendo 
recorde de vendas no dia de estreia.

Foto: Jornal de Angola

Robert Blake
9/3/2023 – Aos 89 anos, em 
Los Angeles, Estados Unidos, 
em decorrência de doença 
cardíaca. Ator premiado com o 
Emmy foi julgado e absolvido 
do assassinato de sua esposa. 
Foi estrela do programa de tevê ‘Baretta’, nos 
anos de 1970. Não conseguiu retomar a carreira 
depois do desgaste de sua imagem que começou 
com a morte a tiros de sua esposa, Bonny Lee 
Bakley, do lado de fora de um restaurante 
em Studio City, em maio de 2001. Começou a 
carreira aos 5 anos de idade, nas séries ‘Our 
Gang’ e ‘The Adventures of Wild Bill Hickok’, no 
início da década de 1950. Participou do filme ‘A 
Sangue Frio’, de 1967.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Com a mente seca e a 

cabeça ébria/ Acabado, mas 
sem saber acabar,/ Morreu 

esperando viver/ e viveu 
esperando morrer.”

Tristan Corbiàre
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Suas obras mais conhecidas são o panfleto ‘Manifesto Comunista’, de 1848, e o triplo volume ‘O Capital’, de 1867 a 1883

Há 140 anos morria Karl Marx
UM TEÓRICO CRÍTICO

Da Redação

Filósofo, economista, his-
toriador, sociólogo, teórico po-
lítico, jornalista, e revolucio-
nário socialista alemão. Esse 
é o perfil de Karl Marx, cujo 
pensamento político e filosó-
fico teve – e tem – uma enorme 
influência na história intelec-
tual, econômica e política do 
planeta. Até aos dias de hoje, 
seu nome tem sido usado 
como adjetivo, substantivo e 
escola de teoria social.

Karl Heinrich Marx nas-
ceu em 5 de maio de 1818, em 
Tréveris, na Renânia-Palati-
nado, Prússia, na época da 
Confederação Germânica. Ele 
morreu há 140 anos, aos 64 
anos de idade, em 14 de março 
de 1883, em Londres, na Ingla-
terra. Marx estudou Direito e 
Filosofia nas universidades 
de Bona e Berlim. Casou-
se com a crítica de teatro 
e ativista política ale-
mã Jenny von West-
phalen, em 1843.

D e v ido  à s 
suas publicações 
políticas, Marx 
tornou-se apátri-
da e viveu no exílio 
com a sua mulher e fi-
lhos em Londres du-
rante décadas, onde 
continuou  a  
d e s e n -
volver 
o seu 

pensamento em colaboração 
com o pensador alemão Frie-
drich Engels, publicando seus 
escritos, pesquisando na Sala 
de Leitura do Museu Britâ-
nico. De suas obras, os títulos 
mais conhecidos são o panfle-
to ‘Manifesto Comunista’, de 
1848, e o triplo volume ‘O Ca-
pital’ (1867-1883).

As teorias críticas de 
Marx sobre sociedade, eco-
nomia e política, entendidas 
coletivamente como marxis-
mo, sustentam que as socie-
dades humanas se desenvol-
vem através da luta de classes. 
No modo capitalista de produ-
ção, isso manifesta-se no con-

flito entre as classes dirigentes 
(conhecidas como a burgue-
sia) que controlam os meios 
de produção e as classes tra-
balhadoras (conhecidas como 
o proletariado) que permitem 
a existência desses meios atra-
vés da venda da sua força de 
trabalho em troca de salários.

Empregando uma abor-
dagem crítica conhecida 
como materialismo histó-
rico, Marx previu que o ca-
pitalismo produzia tensões 
internas como os sistemas 
socioeconômicos anterio-
res e que essas levariam à 
sua autodestruição e substi-
tuição por um novo sistema 

conhecido como o modo de 
produção socialista.

Para Marx, os antagonis-
mos de classe sob o capitalis-
mo – em parte devido à sua 
instabilidade e natureza pro-
pensa a crises – iriam dar ori-
gem ao desenvolvimento da 
consciência de classe dos tra-
balhadores, levando à sua 
conquista do poder políti-
co e, eventualmente, ao esta-
belecimento de uma socie-

dade comunista sem classes, 
constituída por uma livre as-
sociação de produtores. Ele in-
sistiu ativamente na sua im-
plementação, argumentando 
que a classe trabalhadora de-
veria levar a cabo uma ação 
proletária revolucionária or-
ganizada para derrubar o ca-
pitalismo e provocar a eman-
cipação socioeconômica.

Marx é descrito como uma 
das figuras mais influentes 

na história da humanidade 
e o seu trabalho tem sido elo-
giado e criticado. Muitos in-
telectuais, sindicatos, artistas 
e partidos políticos em todo 
o mundo foram influencia-
dos pelo trabalho de Marx, 
com muitos a modificarem 
ou adaptarem as suas ideias. 
Marx é tipicamente citado 
como um dos principais ar-
quitetos da ciência social mo-
derna.

Edson MatosFinitudes

No batismo, a luz da vela representa a fé que ilumina a vida da pessoa, segundo 
a fé cristã. Já aos mortos, acender uma vela representa a ideia de que os entes 
queridos permanecem ao lado de Deus, na eternidade. Na imagem, um Dia 

de Finados no Cemitério Senhor da Boa Sentença, em João Pessoa, no ano de 2015.

Karl Marx 
é uma das 
figuras mais 
influentes na 
história da 
humanidade

Foto: Pixabay
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que a 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando Aquisição parceladas de 
medicamentos (REMUME), destinados ao atendimento da população do município, que ocorreria no 
dia 21/03/2023 as 10:00 horas, OCORRERÁ no dia 28 de março de 2023 as 09:00 horas. MOTIVO DO 
ADIAMENTO: Melhor adequação do edital aos objetivos da licitação. Maiores informações e aquisição 
do novo edital através dos links; http://www.alagoinha.pb.gov.br, https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/
pages/main.jsf ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 13 de março de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que 
a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando Aquisição parce-
ladas de medicamentos (RENAME), destinados ao atendimento da população do município, que 
ocorreria no dia 22/03/2023 as 09:00 horas, OCORRERÁ no dia 28 de março de 2023 as 13:30 
horas. MOTIVO DO ADIAMENTO: Melhor adequação do edital aos objetivos da licitação. Maiores 
informações e aquisição do novo edital através dos links; http://www.alagoinha.pb.gov.br, https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na 
CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 13 de março de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de peixes intei-
ros congelados destinados à doação a população do município de Alagoinha, conforme descrito 
e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 24/03/2023 às 09h01mim. 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.
com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 13 de março de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Março de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em obras para construção de escola, com seis salas de aula no município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 13 de março de 2023
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comis

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2023, para o dia 21 

de Março de 2023 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua São José, 472 - 
Centro - Areial - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 14 de Março de 2023
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição de 
material de limpeza, utensílios e higiene para atender as demandas das secretárias municipais de 
Assunção–PB; ADJUDICO o seu objeto a: ACM MERCANTIL LTDA - R$ 1.853,40; J.T.A COMERCIO 
DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 160.703,13.

Assunção - PB, 07 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição de material de 
limpeza, utensílios e higiene para atender as demandas das secretárias municipais de Assunção–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ACM MERCANTIL LTDA - R$ 
1.853,40; J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 160.703,13.

Assunção - PB, 07 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Aquisição de Pneus 
primeira linha; ADJUDICO o seu objeto a: DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 
301.953,00; EDUARDO BRUNO MELO ALVES - R$ 26.856,00.

Assunção - PB, 09 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Aquisição de Pneus primeira 
linha; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANILO JOSE MARTINS 
DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 301.953,00; EDUARDO BRUNO MELO ALVES - R$ 26.856,00.

Assunção - PB, 09 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB; ADJUDICO o seu objeto a: K.C.R.S. COMERCIO 
EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP - R$ 1.190,00; MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 
246.579,15; MT COMERCIAL MEDICA LTDA - R$ 31.382,00; PAULO RICARDO CORDEIRO DE 
GOIS - R$ 83.156,60; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 81.115,45; VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 56.329,36.

Assunção - PB, 09 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP - R$ 1.190,00; MEDIC PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 246.579,15; MT COMERCIAL MEDICA LTDA - R$ 31.382,00; PAULO RICARDO 
CORDEIRO DE GOIS - R$ 83.156,60; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 
81.115,45; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 56.329,36.

Assunção - PB, 10 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Eventual quisição 
de produtos de higiene e fraldas descartáveis para atender cumprir ações das Secretarias do Mu-
nicípio de Assunção; ADJUDICO o seu objeto a: J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS 
LTDA - R$ 62.985,40; RD COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 12.844,00; VIDA NATURALIS 
COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 3.600,00.

Assunção - PB, 10 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Eventual quisição de 
produtos de higiene e fraldas descartáveis para atender cumprir ações das Secretarias do Município 
de Assunção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.T.A COMERCIO 
DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 62.985,40; RD COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
12.844,00; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 3.600,00.

Assunção - PB, 13 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente, para o Fornecimento parcelado de 
Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2023. DOTAÇÃO: Unidade gestora: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Classificação 
de Despesa: 02060.12.122.0400.2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA; 02060.12.306.0400.2040 – MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR; 
02060.12.306.0400.2041 – MANUT. DA MERENDA ESCOLAR – PNAC; 02060.12.306.0400.2042 
– MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE); 02060.12.361.0400.2015 – 
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL; 02060.12.361.0400.2016 – MANUT. DAS ATIV. 
DO QSE E OUTROS; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. Fonte 
de Recurso: 500 Recursos não Vinculados de Impostos; 552 Transferências de Recursos do FNDE 
ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 570 Transferências do Governo Federal 
ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT 
Nº 00033/2023 - 03.03.23 - ACM MERCANTIL LTDA - R$ 574.146,50; CT Nº 00034/2023 - 03.03.23 
- J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 64.179,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO  LICITAÇÃO

EDITAL RETIFICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.licitanet.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de 
Expediente e Didático. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março de 2023. 
Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 24 de Março de 2023. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.licitanet.com.br. 

Assunção - PB, 13 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - 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 
de engenharia para a execução das obras de Construção de Complexo Esportivo no município de 
Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 912381/2021 - Operação CEF n.º 1077402-03/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente: Federal e Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 13 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2023, Contratação 

de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, 
destinados ao atendimento de diversos setores da Administração, para o dia 21 de Março de 2023 
às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 13 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
 ATO TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2023

Aviso de interposição de recurso referente a TP 0002/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA 
ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, DO MUNICIPIO DE BELÉM -PB. A CPL comunica a interposição 
de Recurso por parte da empresa: A. R. DE SOUSA JUNIOR - CNPJ: 70.306.691/0001-31 contra 
a decisão da fase de Habilitação. Os interessados poderão apresentar contrarrazões ao recurso 
administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. 
O referido recurso encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico https://belem.pb.gov.
br, bem como na Sala da Comissão Permanente de Licitações onde os licitantes poderão obter 
vistas. Desse modo a abertura dos envelopes que seria realizada dia 16/03/2023 está suspensa 
em face dos tramites legais do processo. 

 Belém- PB, 13 de março de 2023.
Josivan Batista da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MU-
NICÍPIO DE BELÉM/PB, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00014/2023. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE BELÉM 08.244.0478.2047 MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA 
SANTA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 357.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00122/2023 - 13.03.23 
- C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE - R$ 124.128,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA 
BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE BELÉM–PB, NO EXERCÍCIO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00009/2023. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.303.0083.2069 MANTER 
O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 524.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 525.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 526.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00106/2023 - 02.03.23 - ALLMED DISTRIBUIDORA 
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 29.300,00; CT Nº 00107/2023 
- 02.03.23 - ARTMED COMERCIAL EIRELI - R$ 755.510,75; CT Nº 00108/2023 - 02.03.23 - 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 18.850,00; CT Nº 00109/2023 - 02.03.23 - CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 19.663,00; CT Nº 00110/2023 - 02.03.23 - DROGAFONTE LTDA - R$ 
20.158,50; CT Nº 00111/2023 - 02.03.23 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 415.473,25; CT Nº 00112/2023 - 02.03.23 - NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 9.985,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2023
CONTRATO N° 0012/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXÕES, URNAS, TRANSLADO, 
VELAS ENTRE OUTROS MATÉRIAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIAS 
FÚNEBRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MU-
NICIPAL DE BOA VENTURA-PB

Vencedor: - AGURISMANA CATIA SOUSA – ME, CNPJ 01.660.147/0001-70 com o valor de 
R$ 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), vencendo nos 
seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VALOR GLOBAL com o R$ 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Sessenta e 
Cinco Reais),

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2023.
DATA DA ASSINATURA:06 de março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº. 003/2021
Aos 01  dias do mês de março do ano de 2023, a Prefeitura Municipal de BOA VENTURA, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Emília Leite, Nº  05, Centro ,BOA VEN-
TURA - PB, inscrita no CNPJ nº 08.940.702/0001-67, neste ato representada pela Sra. TALITA 
LOPES ARRUDA, brasileira, casada, funcionária pública, portadora do CPF: 039.659.264-38 
e RG 4.665.559 2° Via SSDS/PB residente e domiciliado à  Rua Quitéria Pinto Brandão, N° 
05, Centro , Boa Ventura , que neste ato designa o Pregoeiro, gerenciador da presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação REGISTRO DE PREÇOS CON-
SIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE CAIXÕES, URNAS, TRANSLADO, VELAS ENTRE OUTROS MATÉRIAS 
NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIAS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB,  
processada nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0010/2023 – PMBV a qual se 
constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 
da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal n° 043/2020, de 20 de agosto de 2020., segundo as 
cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA:  AGURISMANA CATIA SOUSA-ME
CNPJ: 01.660.147/0001-70      FONE: FAX (83) 99663-7475            INS. EST. 16.122.819-4
RESPONSÁVEL:  AGURISMANA CÁTIA SOUSA   DOC. IDENT. RG 818.349 2° Via SSP/PB 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

01

Urna (caixão) Funerária 
Natimorto 0,60cm, modelo 
sextavado caixa e tampa 
em madeira de pinus, fundo 
madeira de alta resistência, 
forrada internamente com 
material biodegradável, com 
babado de tecido e traves-
seiro solto, 06 alças fixas, 
04 chavetas para fechamen-
to da tampa. Acabamento 
externo nas cores branco 
fosco ou azul.

10 UND REZENDE R$ 389,00 R$ 3.890,00

02

Urna (caixão) Funerária 
0,80cm, modelo sextavado 
caixa e tampa em madeira 
de pinus, fundo madeira 
de alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo nas 
cores branco fosco ou azul.

10 UND REZENDE R$ 440,00 R$4.400,00

03

Urna (caixão) Funerária 
1,00m, modelo sextavado 
caixa e tampa em madeira 
de pinus, fundo madeira 
de alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo na cor 
marrom com verniz.

10 UND REZENDE R$ 605,00 R$ 6.050,00

04

Urna (caixão) Funerária 
1,20m, modelo sextavado 
caixa e tampa em madeira 
de pinus, fundo madeira 
de alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo na cor 
marrom com verniz.

10 UND REZENDE R$ 650,00 R$ 6.500,00

05

Urna (caixão) Funerária 
1,40m, modelo sextavado 
caixa e tampa em madeira 
de pinus, fundo madeira 
de alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo na cor 
marrom com verniz.

10 UND REZENDE R$ 760,00 R$ 7.600,00

06

Urna (caixão) Funerária 
1,60m, modelo sextavado 
caixa e tampa em madeira 
de pinus, fundo madeira 
de alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo na cor 
marrom com verniz.

10 UND REZENDE R$ 780,00 R$ 7.800,00

07

Urna (caixão) Funerária 
1,90m a 2,10m, modelo 
sextavado caixa e tampa 
em madeira de pinus, fundo 
madeira de alta resistência, 
forrada internamente com 
material biodegradável, com 
babado de tecido e traves-
seiro solto, 06 alças fixas, 04 
chavetas para fechamento 
da tampa. Acabamento ex-
terno na cor marrom com 
verniz.

10 UND REZENDE R$ 1.510,00 R$ 15.100,00

08

Urna (caixão) Funerária 
GG 1,90m a 2,10m, modelo 
sextavado caixa e tampa 
em madeira de pinus, fundo 
madeira de alta resistência, 
forrada internamente com 
material biodegradável, com 
babado de tecido e traves-
seiro solto, 06 alças fixas, 04 
chavetas para fechamento 
da tampa. Acabamento ex-
terno na cor marrom com 
verniz.

30 UND REZENDE R$1.960,00 R$ 58.800,00

09

Urna (caixão) Funerária 
Tipo Baleia 1,90m a 2,10m, 
modelo sextavado caixa 
e tampa em madeira de 
pinus, fundo madeira de 
alta resistência, forrada 
internamente com material 
biodegradável, com babado 
de tecido e travesseiro solto, 
06 alças fixas, 04 chavetas 
para fechamento da tampa. 
Acabamento externo na cor 
marrom com verniz.

30 UND REZENDE R$ 2.090,00 R$ 62.700,00

10 Mortalha feminina em cetim 
branca com renda. 70 UND REZENDE R$ 255,00 R$ 17.850,00

11

Mortalha masculina com-
posta de calça terbrin, cami-
sa em tecido branca manga 
longa em cetim com meias 
brancas. 

70 UND REZENDE R$ 255,00 R$17.850,00

12
Vela litúrgica componente 
parafina e pavio pacote com 
04 unidades de 250g cada.

150 PCT SANTA
CLARA

R$ 69,00 R$ 10.350,00

13 Flores monsenhor pacote 
com 25 galhos. 250 PCT 

C/25
M O N S E -
NHOR R$ 55,90 R$ 13.975,00

14 Tecido de filo cor branco. 100 M CITIM R$ 19,00 R$ 1.900,00

15

Translado de qualquer lugar, 
conduzindo defunto por 
meio de transporte terrestre 
obedecendo a legislação 
vigente.

5.000 Km ------------ R$ 5,10 R$ 25.500,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$ 260.265,00 (Duzentos Sessenta 
Mil e Duzentos Sessenta e Cinco Reais)

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB

GERENCIADOR DA ARP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0-0003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0010/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXÕES, URNAS, TRANSLADO, 
VELAS ENTRE OUTROS MATÉRIAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIAS 
FÚNEBRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MU-
NICIPAL DE BOA VENTURA-PB.

Vencedores: 
- AGURISMANA CATIA SOUSA - ME com o valor de R$ 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil 

e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15;

, perfazendo o Valor Global de 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Sessenta 
e Cinco Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/93 atualizada, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 01 de março de 2023.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXÕES, URNAS, TRANSLADO, 
VELAS ENTRE OUTROS MATÉRIAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIAS 
FÚNEBRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MU-
NICIPAL DE BOA VENTURA-PB

Vencedor: -- AGURISMANA CATIA SOUSA – ME, CNPJ 01.660.147/0001-70 com o valor de 
R$ 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), vencendo nos 
seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

VALOR GLOBAL com o R$ R$ 260.265,00 (Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Sessenta 
e Cinco Reais)

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-
tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 003/2023, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 23/02/2023
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta,   convoca as empresas 

participantes do Pregão Eletrônico Nº 018/2023, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e itens 
de inox, para reabertura da sessão, a qual ocorrerá no dia 16/03/2023 as 09:00hs, no endereço 
eletrônico: www.licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. Informações no horário 
das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo/PB, 13 de março de 2023
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
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.lici-
tacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de 
Smartphones aparelhos de telefonia celular com tecnologia de rede móvel 5G que serão utili-
zados pelos Agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabedelo, na forma 
de Talões Eletrônicos de Multas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março 
de 2023. Início da fase de lances: 09:15 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 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 13 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de em-
presa para aquisição de Equipamentos Permanentes (medico hospitalar) referente a Emenda 
Parlamentar: 04849697000/1220–03 , visando atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março de 
2023. Início da fase de lances: 09:15 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 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.
pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 13 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023

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: AQUISIÇÃO DE TESTES REAGENTES PARA 
DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL, COVID19, TROPONINA, D–DÍMERO, 
CKMB, MIOGLOBINA, BNP e PROCALCITONINA, POR DEMANDA MENSAL, COM LOCAÇÃO DE 
APARELHOS ANALISADORES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA–HMMPAB/CABEDELO, PARA ATENDIMENTO 
DOS PACIENTES EM TRATAMENTO. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 14 de Abril 
de 2023. Início da fase de lances: 11:00 horas do dia 14 de Maio de 2023. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2023
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: Aquisição Gêneros Alimentício � Panificação visando 
atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa, CAPS 1 e CAPS 
AD, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo–SESCAB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 28 de Março de 2023. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 13 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Rua Creuza Josefa Morato, 355 – 2 andar-sala 204- Edifício San 
Patrick-  Intermares - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 de março de 2023, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGE-
NHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE 
IMPLANTAÇÃO DE CRECHE COM AREA CONSTRUÍDA DE 612,49m2, COM EDIFICAÇÃO TÉRREA E 
ESTACIONAMENTO. Recursos: FEDERAL/PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 13 de março de 2023
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2023
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 IN00005/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDYR VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO NA 24ª 
CAVALGADA DE SÃO JOSÉ DE MARIMBAS, EM 19 DE MARÇO DE 2023 COM DURAÇÃO DE 
1:30H DE SHOW NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA - R$ 60.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 13 de Março de 2023
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDYR VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO NA 24ª CA-
VALGADA DE SÃO JOSÉ DE MARIMBAS, EM 19 DE MARÇO DE 2023 COM DURAÇÃO DE 1:30H 
DE SHOW NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Indios. 
VIGÊNCIA: até 12/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos 
Índios e: CT Nº 00049/2023 - 13.03.23 - RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL 
COM DURAÇÃO DE 01:30H COM O POETA NONATO NETO E BANDA NA TRADICIONAL FESTA 
DE SÃO JOSÉ DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023 NO DISTRITTO DE MARIMBAS 
NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 30.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 13 de Março de 2023
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM 
DURAÇÃO DE 01:30H COM O POETA NONATO NETO E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE 
SÃO JOSÉ DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023 NO DISTRITTO DE MARIMBAS NO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Indios. VIGÊNCIA: 
até 12/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios e: CT Nº 
00050/2023 - 13.03.23 - RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO 

DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS CONFORME CONVENIO 
ESTADUAL Nº 424/2021. LICITANTES HABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – ME; AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; CONSTRUMAR – CONSTRUCO-
ES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES LTDA; CRV CONSTRUCOES E SERVI-
COSLTDA–ME; F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; J ANDRADE LTDA; 
JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA; JMS PAJEU CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS 
LTDA; JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA LTDA; M L S – CONSTRUCAO CIVIL LTDA; MOTIVA CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RANULFO 
TOMAZ DA SILVA; S STANISLAU DA SILVA; SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS 
EIRELI; T A FRANCA SERVICOS. . LICITANTES INABILITADOS: FFJ CONSTRUTORA LTDA; ISA 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; J DE FONTE RANGEL EIRELI; KAIROS 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA; PV 
ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA E QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/03/2023, 
às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite 
Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) (083) 99918–1772. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Índios - PB, 13 de março de 2023
SAMARA PEREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 
08:30 horas do dia 28 de Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
EM POÇOS ARTESIANOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS 
EQUIPAMENTOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 001A/09; 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) (083) 99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Índios - PB, 13 de Março de 2023
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.024/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-

pina 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 2.05.024/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – CNPJ: 39.329.715/0001-28 para 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, embasada no art. 24, inciso II, 
da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.570,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA 
REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 
08.244.1019.2136/ 08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte 
de Recursos: 1500/1000/16000000.

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 EMERGENCIAL nº 2.05.027/2023/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa Emergencial nº 2.05.027/2023/FMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: NEVALTO DE 
SOUSA PEREIRA – ME  – CNPJ: 21.187.875/0001-14,  no valor  de 223.960,00 (DUZENTOS E 
VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), referente a  AQUISIÇÃO DE CESTAS 
DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO 
SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93, LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018 E RE-
SOLUÇÃO 005/2022/CMAS/CG, embasada no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2133 
Elemento da Despesa: 3390.32. Fonte de Recursos: 15001000

Campina Grande, 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 2.05.025/2023/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, consi-
derando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.025/2023/
CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: 
ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ES-
PÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE 
SURDOS DE CAMPINA GRANDE 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$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2129 
(Ações da Rede Especializada). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 07 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 2.05.026/2023/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 2.05.026/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ROMULO AGRA TAVARES DE SALES, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a RUA Deputado José Tavares, 278 – CENTRO, destinado ao funcionamento 
do CENTRO POP, 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$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128 
(Ações dos CREAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 01 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 2.05.039/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.039/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
FMAS/PMCG E ROMULO AGRA TAVARES DE SALES. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA DEPUTADO JOSÉ TAVARES, 278– CENTRO, DESTINADO AO FUN-
CIONAMENTO DO CENTRO POP. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.026/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, 
§2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E ROMULO AGRA TAVARES DE SALES. VALOR GLOBAL: R$ 26.500,00 (VINTE E SEIS 
MIL E QUINHENTOS REAIS).  DATA DE ASSINATURA: 01/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.022/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05, 
considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.022/2023/
CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: GTA 
COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – CNPJ: 39.329.715/0001-28 para AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, 
OVOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 17.561,00 (DEZESSETE MIL, 
QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.213. 
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 15001000/16000000.

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 TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2023/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E DERIVADOS EM 
ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 60 DIAS 
A PARTIR DA ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.022/2023/
CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.213. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E THIAGO ALVES LOPES DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 17.561,00 (DEZESSETE MIL, 
QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 449.423,50.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 de Março de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/PMCG E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93, LEI 
MUNICIPAL Nº 6.923/2018 E RESOLUÇÃO 005/2022/CMAS/CG. PRAZO: 30 DIAS A PARTIR DA DATA 
DE ASSINATURA FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 2.05.027/2023/
CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, IV, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  08.244.1019.2133 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-32 FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 223.960,00 (DUZENTOS 
E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA 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 TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2023/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. 
VIGÊNCIA: 30 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.024/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.2
43.1019.2135/08.244.1019.2136/ 08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPE-
SA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E THIAGO ALVES LOPES DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 17.570,00 (DEZESSETE MIL, 
QUINHENTOS E SETENTA 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 2.05.036/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE. PRAZO: ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.025/2023/CSL/
FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECUR-
SOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. 
VALOR GLOBAL: R$ 15.100,00 (QUINZE MIL E CEM REAIS). DATA DE ASSINATURA: 07/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.023/2023/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 2.05.023/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Oscar Guedes de Moura, 35 – Bodocongó, destinado ao funcionamento do 
CRAS – PEDREGAL 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$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

##DAT Campina Grande, 07 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 2.05.035/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.035/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/FMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 – BODOCONGÓ, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.023/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, 
E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. VALOR GLOBAL: R$ 17.500,00 (DEZESSETE 
MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 07/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10001/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSU-
MOS HOSPITALARES; ADJUDICO o seu objeto a: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 242.362,50; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HO - R$ 7.841,40; L.A DALLA PORTA JUNIOR - R$ 3.348,00; M.TESTA CONFECCAO - R$ 27.500,00; 
NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 3.525,80; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 18.254,90.

Caraúbas - PB, 06 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10001/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
HOSPITALARES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ENDOMED 
COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 242.362,50; FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 7.841,40; L.A DALLA PORTA JUNIOR - R$ 
3.348,00; M.TESTA CONFECCAO - R$ 27.500,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 3.525,80; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 18.254,90.

Caraúbas - PB, 07 de Março de 2023
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
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 11:00 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 
PARA MÁQUINAS PESADAS. 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 001/18; 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 supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 13 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO EM PARALE-
LEPÍPEDO DA RUA JOÃO APOLINÁRIO (TRECHO), CENTRO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/  www.tce.pb.gov.br.

Coxixola - PB, 13 de Março de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.2023.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nº 09.2023, do tipo MENOR 
PREÇO, para aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS “ÓLEO DIESEL B S 10 e B S 500”, destinados 
a atendimentos das Frotas Veiculares pertencentes e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de 
Saúde e Assistência Social, exercício 2023. Recursos orçamentários: previstos nos orçamentos vigentes 
e Financeiros PRÓPRIOS, MDE, FUS, QSE, FNAS, FUNDEB e CUSTEIO. Data abertura: 29.03.2023, 
às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br. Informações na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB. REGIMENTO: Leis Federais 8.666/93 / 10.520/02 / 123/2006 
/ Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes. 
Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 13 de março de 2023.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos de Ruas para o Município 
de Cuitegi, conforme Termo de Convênio nº 0175/2022, celebrado com o Governo do Estado da 
Paraíba através da Secretaria de Estado do desenvolvimento e da Articulação Municipal e Prefei-
tura Municipal de Cuitegi/PB. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2023. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. DOTAÇÃO: 21.000 – 26.782.0006.1027 – 4.4.90.51 – Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 02 (dois) meses. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 meses. PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB e PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES 
LTDA - ME, CNPJ 48.689.684/0001-07, CT Nº 060/2023 – 10.03.2023 – R$ 91.230,50 - (Noventa 
e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos).

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.2023. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis (“ÓLEO DIESEL B S 10 e ÓLEO DIESEL B S 500”), 

para abastecimentos de veículos leves e/ou pesados, pertencentes e locados à Prefeitura Municipal e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, em caráter emergencial, enquanto durar os quantitativos 
contratados e/ou até a realização de licitação correspondente, prevalecendo o que acontecer primeiro. 
REGIMENTO:  Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 – inciso IV da Lei 
8.666/93 e Decreto Municipal 208/2023. Dispensa de Licitação nº 02.2023.   DOTAÇÃO: RECURSOS 
FINANCEIROS: PRÓPRIO, MDE, FUS, QSE, FNAS, FUNDEB e CUSTEIO e ORÇAMENTÁRIOS CON-
SIGNADOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUITEGI e POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTIAGO LTDA, CNPJ 70.094.628/0001-89, CT Nº 062//2023 
– 10.03.2023 - R$ 94.073,20 – Noventa e quatro mil setenta e três reais e vinte centavos.

Cuitegi/PB, 10 de março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 461.135,50.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 de Março de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião:06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚ-
DE), 10.122.2002.2033,10.301.2002.2034,10.301.2002.2035, 10.302.2002.2036, 10.303.2002.2037. 
ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.30.02 – .MEDI-
CAMENTOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00026/2023 - 14.02.23 - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 29.335,20; CT Nº 00027/2023 - 14.02.23 - DROGAFONTE LTDA - R$ 217.604,50; CT 
Nº 00028/2023 - 14.02.23 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 
79.344,00; CT Nº 00029/2023 - 14.02.23 - FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. 
HOSP. LTDA - R$ 34.242,00; CT Nº 00030/2023 - 14.02.23 - NACIONAL COMERCIO E REPRE-
SENTACAO EIRELI - R$ 61.181,00; CT Nº 00031/2023 - 14.02.23 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 188.804,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DOS PLANOS DE AÇÃO DE 
NÚMEROS 09032022-021588 E 09032022-017870, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Licitante declarado vencedor: RAFAELLA NOGUEIRA DA COSTA EIRELI – CNPJ 
42.992.260/0001-30.

Valor total da respectiva proposta: R$ 506.616,26.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
através do e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com ou de forma presencial na sala da Comissão 
Especial de Licitação no horário de expediente (08:00 às 13:00) sendo respeitado o prazo legal 
para interposição destes. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de 
Licitação, no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Admi-
nistrativo, Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 10 de março de 2023.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM MOTORISTA PARA 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA E 
LOCACOES PAI E FILHO LTDA - R$ 1.016.250,00; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 198.750,00.

Esperança - PB, 13 de Março de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS ADICIONAIS DE UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBAS COM 
MOTORISTA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: CONSTRUTORA E LOCACOES PAI E FILHO 
LTDA - R$ 1.016.250,00; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 198.750,00.

Esperança - PB, 13 de Março de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 00001/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 07.750.950/0001-82
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA, 

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Processo Administrativo: 2019.795.2-008.09/01
Licitação: CONCORRÊNCIA 00001/2019.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Rescisão: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na 

legislação pertinente. – RESCINDIDO unilateralmente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2023, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO 
EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR FABINHO TESTADO, NO DIA 18 DE MARÇO 
DE 2023, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FT SHOWS LTDA - R$ 60.000,00.

Gado Bravo - PB, 13 de Março de 2023
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR FABINHO TESTADO, NO 
DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS FESTA DO PADROEIRO SÃO 
JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 13 
392 1006 2016 Promover Eventos Turísticos e Culturais – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 11/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 01401/2023 - 13.03.23 - FT SHOWS LTDA - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

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 10h15min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 02.2023, destinada Contratação de empresa especializada Construção de um 
ginásio no Residêncial Jáder soares Pimentel, Guarabira-pb. Recursos Próprios. Dotação 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
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00040/2023
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 DP00040/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LUMINOSO VEICULAR 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: GILMARA MARTINS DE PONTES. CNPJ: 13.167.781/0001-55. Valor: R$ 8.350,00 
(OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Guarabira - PB, 13 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00041/2023 
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00041/2023 , que objetiva: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS PELO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MU-
NICÍPIO DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: - M & R COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.290.835/0001-26- Valor: R$ 5.322,00 (Cinco Mil 
Trezentos e Vinte e Dois Reais).

Guarabira - PB, 13 de Março de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00042/2023
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 
DP00042/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. 
CNPJ: 41.136.730/0001-00. Valor: R$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 13 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA NºDP00043/2023 
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nºDP00043/2023 
, que objetiva: AQUISIÇÕES DE BOLSAS DE UROSTOMIA, COLOSTOMIA E ADESIVOS FLEXÍ-
VEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 06.948.769/0001-12- 
Valor: R$ 17.460,00 (Dezessete Mil Quatrocentos e Sessenta Reais).

Guarabira - PB, 13 de Março de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00044/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00044/2023 
, que objetiva: AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCU-
LOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE 
PACIENTES, VIA GUARABIRA-JOÃO PESSOA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: - GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF - ME- CNPJ: 
43.793.862/0001-21 - Valor: R$ 17.250,00 (Dezessete Mil Duzentos e Cinquenta Reais).

Guarabira - PB, 13 de Março de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00028/2023
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 IN00028/2023, que objetiva a Contratação de empresa para Prestação de Serviços para As-
sessoramento no âmbito de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, conforme termo de 
referência. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVI-
ÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 13.519.354/0001-99, R$ 50.000,00 - Cinquenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 13 de Março de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LUMINOSO VEI-
CULAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE 
URBANA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00040/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GILMARA MARTINS DE 
PONTES - R$ 8.350,00 - Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais- CT Nº 000133/2023 – 13.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00040/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO LUMINOSO VEI-

CULAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE 
URBANA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERITENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO 

SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00041/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA e M & R COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.290.835/0001-26- Valor: R$ 
5.322,00 - Cinco Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais – CT 00135/2023 – 13/03/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00041/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

PELO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE GUA-
RABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 13.03.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA-

RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00042/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e RAMOS & MA-
CEDO & CIA LTDA - R$ 12.800,00 - Doze Mil e Oitocentos Reais- CT Nº 000136/2023 – 13.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00042/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE BOLSAS DE UROSTOMIA, COLOSTOMIA E ADESIVOS FLEXÍVEIS 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nºDP00043/2023. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2023 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo/ 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e TEC-
NOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 06.948.769/0001-12- Valor: 
R$ 17.460,00 - Dezessete Mil Quatrocentos e Sessenta Reais – CT 00137/2023 – 13/03/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nºDP00043/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE BOLSAS DE UROSTOMIA, COLOSTOMIA E ADESIVOS FLEXÍ-

VEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 13.03.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS 

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PA-
CIENTES, VIA GUARABIRA-JOÃO PESSOA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00044/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2023 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e GISLAINE TARGINO DE 
OLIVEIRA BUSTORFF - ME- CNPJ: 43.793.862/0001-21- Valor: R$ 17.250,00 - Dezessete Mil 
Duzentos e Cinquenta Reais – CT 00138/2023 – 13/03/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00044/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS 

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PA-
CIENTES, VIA GUARABIRA-JOÃO PESSOA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 13.03.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00028/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 
13.519.354/0001-99 - CT Nº 00134/2023 – 13.03.2023 - R$ 50.000,00 - Cinquenta Mil Reais

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00028/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que fará realizar através da Secretaria de Educação do Município, Chamada Pública de Compra 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios diversos, diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar PNAE, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolu-
ção FNDE nº 04/2015. Os grupos formais/informais e individuais deverão apresentar os envelopes 
contendo a documentação para habilitação e respectivo projeto de venda até as 10:00 horas do 
dia 10 de abril de 2023, na Secretaria de Educação deste Município, com sede na Rua Antônio 
Omena de Macário, 03 - Centro - Ingá - PB. Neste mesmo local, as 10:00 horas do dia 12 de abril 
de 2023, será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. Informações: os 
interessados poderão obter cópia deste Edital bem como maiores esclarecimentos, junto a referida 
Secretaria de Educação, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 
Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 13 de Março de 2023.
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Março de 2023. Início da fase 
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 13 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de expe-
diente diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Março de 2023. Início da fase 
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 13 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00012/2023, 
que objetiva: Contratação de empresa para os serviços técnicos especializados de Assessoria com 
acompanhamento da Farmácia Básica Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONSER – ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - R$ 50.400,00.

Itapororoca - PB, 13 de Março de 2023
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Processo Licitatório Nº 023/2023 – Tomada de Preços Nº 004/2023. Tomada de Preços, através 
da execução indireta sob o regime de empreitada por preço do tipo “menor preço” GLOBAL. A 
presente licitação tem como a Contratação de empresa especializada visando à Pavimentação 
em Paralelepípedo e Drenagem da Rua São Gonçalo, localizada no Município de Juripiranga-PB, 
vinculado ao Contrato de Repasse n° 912615 – Operação nº 1075373-55/2021 - MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tudo conforme as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços será realizada as 10:00 horas do dia 06 de abril de 2023, na 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB. R$: 223.893,92 (duzentos e vinte e 
três mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

Maiores Informações na Sala de Licitações localizada no prédio sede da Secretaria de Infra-
estrutura, situado a Rua São Paulo, 67, 1º andar, Centro – Juripiranga – PB. Os editais e anexos 
e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura no horário 
das 07:30 às 13:00, segunda a sexta-feira, ou, ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com

Albéryc da Silva Souza
Presidente de Licitações da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
PROCESSO N.º 010/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – itens: 01,58,178,180,190,193,194,207,210,220,221,222,228,229 e 235, no valor total de 
26.948,40 (Vinte e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos); DROGAFONTE 
LTDA - itens: 02,03,06,15,22,51,52,59,105,181,184,185,186,188,189,192,195,196,197,198,200,

201.202,203,204,206,209,214,215,223,225,232 e 239, no valor total de R$ 58.606,30 (Cinquenta 
e oito mil seiscentos e seis reais e trinta centavos); BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – itens: 04,05,07,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25, 26, 27, 28,

29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,6
6,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
,100,102,103,104,106,107,108,109,110,112,113,115,117,118,119,120,123,124,126,127,128,130,13
1,132,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,155,156
,157,158,159,161,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,176,238,240,241,242,243,245,246,
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264 e 265, no valor total de 
R$ 291.581,80 (Duzentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos); 
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA – itens: 14,16,35,38,182,187,191,213,217,226,227,231 e 236, no 
valor total de R$ 31.661,50 (Trinta e um mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME – itens: 21,101,114,125,169,170
,177,216,219 e 263, no valor total de R$ 13.796,00 (Treze mil setecentos e noventa e seis reais); 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – itens: 50,87,93,111,116,121,122,129,1
33,138,154,160,162,167,199,205,224,237 e 244, no valor total de R$ 12.325,70 (Doze mil trezentos 
e vinte e cinco reais e setenta centavos); PHARMAPLUS LTDA – itens: 179,183,208,230,233 e 
234, no valor total de R$ 13.266,00 (Treze mil duzentos e sessenta e seis reais); MD MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI – itens: 211 e 212, no valor total de 1.360,00 (Um mil trezentos e sessenta 
reais); e CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – item 218, no 
valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Lagoa de Dentro(PB), 10 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 24 de março de 2023. 
Início da fase de lances: 08:01 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 13 de março de 2023
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRAFICO, DE FORMA PARCELADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 27 de março 
de 2023. Início da fase de lances: 08:01 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 13 de março de 2023
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2023
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene em geral para atender as necessidades 

das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 00005/2023
RECURSOS: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.500 SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA - 15 122 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 12 361 1005 
2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO 
DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO 
FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10 301 1008 2050 10 301 1008 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS SAÚDE; 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1009 
2063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE: SCFV/ 
PBF; 08 244 1009 2064 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E 
DO CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA AUXILIO BRASIL; 08 244 1009 2065 MANUTENÇÃO DO 
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.801 SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 1002 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL; ELEMENTO DE DESPESA: 08 122 1002 2070 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2023.
PARTES CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e Contrato Nº 90501/2023 - 

ALDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME, CNPJ n° 09.082.111/0001-69 - Valor R$: 143.519,00; 
Contrato Nº 90502/2023 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA, CNPJ 
Nº 41.836.567/0001-80 - Valor R$: 12.076,00; Contrato Nº 90503/2023 - THALES DE LAESSES 
HENRIQUES CHAVES 09233171477 - MEI, CNPJ Nº 36.136.131/0001-48 - Valor R$: 270.878,90; 
Contrato N° 90504/2023 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, CNPJ N° 
20.008.831/0001-17 - Valor R$ 9.630,00.

VALOR TOTAL: 436.103,90.  
Manaíra/PB, 06 de Março de 2023.

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2023
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso de 

suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise das 
PROPOSTAS DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 02/03/2023, apurou-se o seguinte: 
Empresas CLASSIFICADAS CTM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 35.590.090/0001-00, com o valor 
total de R$ 292.483,64 (duzentos de noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta 
e quatro centavos), B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.086/0001-81, com o 
valor total R$ 296.074,01 (duzentos e noventa e seis mil e setenta e quatro reais e um centavos), 
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.438.654/0001-03, 
com o valor total R$ 296.079,21 (duzentos e noventa e seis mil e setenta e nove reais e vinte e 
um centavos), e AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 45.078.186/0001-30, 
com o valor total R$ 296.079,21 (duzentos e noventa e seis mil e setenta e nove reais e vinte e um 
centavos), por cumprir fielmente com todas as exigências do item 8 e seus subitens. Abrindo-se 
o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações no endereço, Rua 
Antônio de Luna Freire, 249 – Centro – Mari-Pb ou através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 13 de março de 2023
ROBERTO CALOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de peixes inteiros 
congelados destinados à doação a população do município de Mari, conforme descrito e especificado 
no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 24/03/2023 às 09h01mim. O edital e 
seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 13 de março de 2023.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
REMARCAÇÃO DE SESSÃO

Chamada Pública nº 0002/2023
A Presidente da CPL torna público que a chamada pública com objeto: credenciamento de 

terceiros como facilitadores de oficinas de convívio para atender as demandas específicas do ser-
viço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos a cargo da 
secretaria municipal de desenvolvimento social deste município, anteriormente marcado para o dia 
21/03/2023, às 09h, fica adiado para o dia 30/03/2023 no mesmo local e horário. Edital disponível: 
www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.

Nazarezinho-PB, 13/03/2023.
MARILDA SARMENTO LUIS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00018/2023, por 

menor preços unitário, com objeto, Material odontológico. Abertura dia 24/03/2023 às 08:30 horas, 
a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 13 de março de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00019/2023, por 

menor preços unitário, com objeto, Material odontológico destinado ao CEO centro de especialidades 
odontológico. Abertura dia 24/03/2023 às 10:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra 
Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais infor-
mações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 13 de março de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 0015/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 0015/2023, cujo objeto 
Aquisição de material de expediente. Tem como vencedora: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCAN-
TE – ME, com o valor de R$ 486.476,55 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta 
e seis  reais e cinquenta e cinco centavos) e a empresa JOANA DARC COSTA AFREU – ME, com 
o valor de R$ 83.088,20 (oitenta e três mil, oitenta e oito reais e vinte centavos), 

Pedra Branca-PB, 13 de março de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Objeto: Aquisição de Material de construção.
Vencedoras: JANDERSON CLEITON ATAIDE LOPES-ME - CNPJ Nº 20.554.409/0001-67 com 

o valor global de R$ 924.114,81 (novecentos e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e oitenta 
e um centavos)

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a lei, resolve ADJU-
DICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato. 

Pedra Branca-PB, 13 de Março de 2023
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00012/2023
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a diversas secretarias.
     valor global de R$ 239.275,80 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais 

oitenta centavos).
Vigência: 31/12/2023

Pedra Branca-PB, 13 de março de 2023
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS 

À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca as empresas ATANAEL DE 

ARAUJO OLIVEIRA - CNPJ: 49.018.180/0001-28; 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS - CNPJ: 
49.152.079/0001-65; 49.374.722 RIVALDO MARVIN CABRAL BELMONT - CNPJ: 49.374.722/0001-
03; A DE A SILVA - CNPJ: 39.294.307/0001-88; A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
35.520.026/0001-45; ADELINO BATISTA DA SILVA NETO 95315802434 - CNPJ: 44.560.963/0001-15; 
ALEANDRA DE FARIAS BOTELHO GAIAO - CNPJ: 49.743.434/0001-70; ANDRE JOAO DA SILVA 
04160997422 - CNPJ: 43.020.836/0001-60; ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA PEREIRA 04192327457 
- CNPJ: 47.467.268/0001-00; APHANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.850.845/0001-
79; AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 17.325.974/0001-48; CHARLES NUNES DA SILVA 
03908057426 - CNPJ: 33.892.323/0001-96; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - CNPJ: 
24.059.658/0001-37; D J DA SILVA - CNPJ: 44.567.389/0001-27; DENNISON DA S SANTOS - CNPJ: 
31.155.854/0001-70; ELIEZER JOSE DA SILVA 62985647487 - CNPJ: 45.011.151/0001-83; JOAO 
PAULO ARAUJO DOS SANTOS - CNPJ: 19.464.948/0001-26; JOSE CARLOS DE SOUZA PEREI-
RA 04648613490 - CNPJ: 29.977.481/0001-71; JOSE ROBERTO DA SILVA 46416676400 - CNPJ: 
45.234.667/0001-97; JOSE ROBERTO SILVA DO CARMO 00782598439 - CNPJ: 42.138.862/0001-25; 
LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - CNPJ: 37.929.885/0001-18; LL MASTER SUPER-
MERCADOS LTDA - CNPJ: 17.138.131/0001-32; LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 - CNPJ: 
45.166.971/0001-44; MERCADO ATUAL LTDA - CNPJ: 43.609.814/0001-30; P E B MARTINS - CNPJ: 
45.231.243/0001-79; PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 19.594.219/0001-
94; PAULO PONTES DA SILVA - CNPJ: 03.365.134/0001-02; PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 
07478427448 - CNPJ: 31.578.656/0001-10; QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI 
- CNPJ: 40.263.087/0001-04; RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - CNPJ: 
24.114.994/0001-35; RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - CNPJ: 29.552.827/0001-90; RODRIGO 
SOARES MEDEIROS - CNPJ: 42.782.392/0001-38; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421 
- CNPJ: 32.925.168/0001-02; WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 22.826.328/0001-02; XANDS 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.949.494/0001-06, para continuidade da reunião para 
abertura e julgamento das propostas de preços e habilitação da licitação Pregão Presencial 007/2023 
ocorrerá no dia 16/03/2023 as 11:00hs. (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&isMod
al=false&ctx=201140

Pedro Régis/PB, 13 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE DECISÃO DE DESCREDENCIAMENTO

E SUSPENSÃO DE LICITAR E CONTRATAR 
CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2023: CREDENCIAMENTO de serviços médicos para Secretaria 

de Saúde para o Município de Piancó-PB.
Fica DESCREDENCIADA e SUSPENSA TEMPORARIAMENTE de LICITAR e CONTATAR com 

esta Administração (PIANCÓ-PB), pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme as sanções previstas na 
lei n° 8.666/93 e no Edital 00002/2023, a credenciada GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 
- CNPJ nº 24.797.019/0001-79, pelo NÃO envio de profissional médico para atender a demanda 
ao qual a empresa foi credenciada na Chamada Pública 0002/2023, garantindo previa defesa no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência dessa Sanção, podendo esse Setor encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior. Para esse fim, comunico o seguinte 
endereço eletrônico gestaodecontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 13 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00011/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral destinado a 

todas as Secretarias do Município de Piancó-PB.
Vencedoras: POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 – CNPJ 40.280.195/0001-95, com 

o valor global de R$ 77.331,00 (Setenta e sete mil trezentos e trinta e um reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 13 de Março de 2023.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00012/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de bolsas de Colostomia e Uros-

tomia para atender as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Vencedoras: ARSERVE PHARMA EPP LTDA – CNPJ  43.519.181/0001-70, com o valor global de 

R$ 12.134,00 (doze mil e cento e trinta e quatro reais), HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO- EPP 
– CNPJ 42.004.633/0001-18, com o valor global R$ 21.342,24 (vinte e um mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e vinte e quatro centavos), MEDICAL CARE LTDA-ME CNPJ 08.975.531/0001-01, com 
o valor global de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), MT COMERCIAL MEDICA LTDA – CNPJ 
07.946.534/0001-54, com o valor global de R$ 27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais), ODONTO-
MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – CNPJ 09.478.023/0001-80, 
com o valor global R$ 17.640,00 (dezessete mil e seiscentos e quarenta), TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 06.948.769/0002-01, com o valor global de R$ 381.926,10 
(trezentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e dez centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 13 de Março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO

DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, a Dispensa nº 00016/2022, em favor da empresa BIATIC ASSESSORIA EM TEC-

NOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 
27.197.452/0001-61, tendo como objeto a Contratação de empresa para a locação de Software 
de Gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços ofertados pelo APS, 
acompanhamento da capitação ponderada, ações estratégicas e pagamento por desempenho, 
requisitado pelo Ministério da Saúde e programa previne brasil competência 2022 do município de 
Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), 
em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 
75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 11 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Os interessados deverão apresentar envelope con-
tendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2023, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Março de 2023
Olivanio Dantas Remigio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de alimentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 09 de Março de 2023
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2023 SRP
REPUBLICAÇÃO

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. 002/2023 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à po-
pulação carente do município, através da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, 
considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de 
medicamentos, revista ABC FARMA, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico. 
Data de abertura: 24/03/2023 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 13 de março de 2023.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2023 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. 008/2023 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MÃO DE OBRA PARA A FUNÇÃO DE OFICINEIROS (AS)  - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMEN-
TARES - E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DA BOLSA FAMÍLIA, SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – CENTRO DE REFERENCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ–PB. Data de abertura: 24/03/2023 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, 13 de março de 2023.
Gisley Morais Souto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 002/2023, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. Data de abertura: 31/03/2023 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.
pb.gov.br ou 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, 13 de março de 2023
Gisley Morais Souto
Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCOREEÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
do dia 15/03 de 2023 até as 10:00 horas do dia 5 de abril de 2023, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. Neste mesmo local, data 
e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 13 de março de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023
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 08:30 horas do dia 24 de 
Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE AVIAMENTO E TECIDOS EM GERAL, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS 
PEDAGÓGICOS/CULTURAIS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS QUE ENVOLVAM A 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 13 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2023
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 15:00 horas do dia 24 de 
Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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, 13 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023 SRP 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço 
em reunião que ocorrerá, no dia 27 de Março de 2023 as 10:00, tendo como objetivo: Locação de 
veículos diversos destinados a manutenção das secretarias municipais; reunião ocorrerá no portal: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na 
R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de março de 2023
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 003/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhecimen-

to dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução 
Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Março de 2023 as 10:00 horas, objetivo: Contra-
tação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública de Execução de Um Ginásio 
Poliesportivo para a Escola Municipal Manoel Joaquim de Araújo Em Riachão do Bacamarte - PB;  
A reunião ocorrerá prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; 
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com - Edital: www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 08 DE MARÇO DE 2023
AFRÂNIO DE ARAÚJO

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE DESCISÃO DE RECURSO 
PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2023

O Pregoeiro do Município de Santa Inês/PB torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 00002/2023, que tem como objeto: 
Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao abastecimento dos 
veículos pertencentes a todas as Secretarias do município de Santa Inês-PB., que o recurso impe-
trado pela empresa VALDEMIRO TAVARES LUCENA – CNPJ nº 05.988.476/0001-04 foi JULGADO 
IMPROCEDENTE. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 13 de março de 2023
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames radiológicos e emissão de 
seus respectivos laudos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de forma a 
complementar o Sistema Único de Saúde do Município de Santa Luzia–PB. Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS 
RR LTDA - CNPJ: 36.581.845/0001-65 - Item(s): 1 - Valor: R$ 172.800,00.

Santa Luzia - PB, 09 de março de 2023. 
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00004/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na rea-
lização de exames radiológicos e emissão de seus respectivos laudos para atender às demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde de forma a complementar o Sistema Único de Saúde do Município de 
Santa Luzia–PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: CLINICA MEDICA 
DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA - CNPJ: 36.581.845/0001-65 - Item(s): 1 - Valor: R$ 172.800,00.

Santa Luzia - PB, 09 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00004/2023, que objetiva: Contratação de empresa especializada na realização de 
exames radiológicos e emissão de seus respectivos laudos para atender às demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde de forma a complementar o Sistema Único de Saúde do Município de Santa 
Luzia–PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA - CNPJ: 
36.581.845/0001-65 - Item(s): 1 - Valor: R$ 172.800,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 10 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 00007/2023
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de frutas, verduras, frios 

e carnes “in natura” para atender as Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Manutenção de 
serviços e fortalecimento de vínculos, Unidades Mista de Saúde e demais Programas e Secretarias 
deste município de Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 24/03/2023 - HORÁRIO: 08:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, 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 Sala da Comissão de Licitação, no Prédio Sede 

da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, 
s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, ou pelo 
Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 13 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, que tem 
como objeto: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõem o elenco de assistência 
farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB. Licitantes decla-
rados vencedores e respectivos valores totais das contratações: FERNANDO MARINHO DE LIMA 
JUNIOR - CNPJ: 07.839.945/0001-40 - Item(s): 1 - 2 - 3 - Valor: R$ 600.000,00.

Santa Luzia - PB, 09 de março de 2023. 
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00003/2023, que tem como objeto: Aquisição parcelada de Medicamentos que 
não compõem o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: FERNANDO 
MARINHO DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 07.839.945/0001-40 - Item(s): 1 - 2 - 3 - Valor: R$ 600.000,00.

Santa Luzia - PB, 09 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõem o elenco de 
assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/
ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 07.839.945/0001-40 - Item(s): 
1 - 2 - 3 - Valor: R$ 600.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 10 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
A Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Pe. Juvino nº 10, Centro, Santa Luzia - PB, às 11:30 horas do dia 
27 de Março de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: camaramunici-
pal_santaluziapb@yahoo.com.

Santa Luzia - PB, 13 de Março de 2023.
WALBER ARAÚJO OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
O Pregoeiro do município de São José de Espinharas torna público o resultado do Pregão 

Eletrônico nº 00015/2023, que tem como objetivo: Contratação de prestação de serviços de refei-
ções prontas (tipo quentinha), destinadas a diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e 
Assistência Social do município de São José de Espinharas-PB. Licitante declarado vencedor e 
respectivo valor total da contratação: RITA DE CASSIA ARAUJO VITAL, CNPJ nº 48.706.785/0001-
49 - Valor R$ 150.000,00.

São José de Espinharas - PB, 13 de Março de 2023.
JOSÉ MATHEUS PAULO MORAIS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atri-

buições que lhe foram conferidas através do Decreto nº 036/2018, de 08/01/2018, e observadas as 
disposições da  Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, de 
08 de Agosto de 2000,e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; R E S 
O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00015/2023, que 
objetiva: Contratação de prestação de serviços de refeições prontas (tipo quentinha), destinadas a 
diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José 
de Espinharas-PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: RITA DE 
CASSIA ARAUJO VITAL, CNPJ nº 48.706.785/0001-49 - Valor R$ 150.000,00. 

São José de Espinharas - PB, 13 de Março de 2023.
JOSÉ MATHEUS PAULO MORAIS

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 001/2023 
Objetivo: Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender a frota de veículos da CÂ-

MARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital

Data da sessão: 28 de março de 2023, às 08h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
CÂMARA de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, localizada a Rua Inácio Lira, S/n, Centro - SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS - PB. Informações no site www.tce.pb.gov.br, secretaria.camara.sjp@gmail.com: todos 
os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 13 de março de 2023.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
30 de Março de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contra-
tação empresa técnica especializada para Conclusão dos Itens remanescentes da Pavimentação de 
Diversas Ruas na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme 
Transferência Especial 09032021–011379 – Ministério da Economia – Oriunda da rescisão do Contra-
to 00005/2022, oriunda da Tomada de Preços nº 00007/2021, e Rescisão do contrato nº 00065/2022 
oriunda da Dispensa Por outros motivos nº 00008/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Março de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 025/2023 
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de confecção e instalação de 

placas de comunicação visual e impressão digital para atender as necessidades das secretarias 
municipais de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 27 de março de 2023, às 15h00min, 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/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 13 de março de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 024/2023 
Objetivo Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 

Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 27 de março de 2023, às 13h00min, 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 e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 13 de março de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 45/2023
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto contratação 
de empresa especializada no fornecimento de coffee break destinados às demandas e eventos das 
diversas secretarias deste município. Abertura das propostas dia 24  de março de 2023, às 09:00 
horas (horário de Brasília), através do site www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 13 de março de 2023.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00014/2023, para o dia 24 de Março de 2023 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 24 de Março de 2023 às 10:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 13 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00013/2023, para o dia 24 de Março de 2023 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 24 de Março de 2023 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 13 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2023
OBJETO: a Aquisição de materiais de escritório, de apoio e escolar para atender as demandas e 

possibilitar a execução dos serviços da Secretaria Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego 
e Renda do município, conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 11.409,25 (Onze mil, quatrocentos e nove 
reais e vinte e cinco centavos).

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 14 de março de 2023 às 17:00 horas
TÉRMINO EM: 20 de março de 2023 às 13:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br 
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 20 de março de 2023 às 14:00horas
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, 13 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA Nº 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de cadastro, processamento e 

envio de dados dos sistemas de vigilância em saúde.
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 22.000,00 (Vinte e dois reais).
DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 14 de março de 2023 às 12:00 horas
TÉRMINO EM: 21 de março de 2023 às 07:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br 
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 21 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, 13 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
de estudantes, da Zona Rural e adjacências para sede do Município e demais localidades e vice 
e versa, conforme itinerário definido pela Secretaria de Educação deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 13 de Março de 2023
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2023

REGISTRO Nº 23-00339-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRAN-
DE – PB (UNIDADE FUNCIONAL DE UTI/QUEIMADOS E UNIDADE FUNCIONAL CORONARIANA)

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de março de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 13 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01557
PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022

DATA DE ABERTURA: 27/03/2023 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 27/03/2023 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 23-00204-1
LICITAÇÃO BB Nº 988212
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL PARA O LABO-

RATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 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, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes 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 prevista para o atual exercício: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 
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@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 13 de março de 2023.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01557
PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022

DATA DE ABERTURA: 27/03/2023 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 27/03/2023 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 23-00204-1
LICITAÇÃO BB Nº 988212
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL PARA O
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua
Pregoeira Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela
Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à
disposição 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, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-elicitacoes e www.cen-

traldecompras.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
prevista para o atual exercício: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS. 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@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 13 de março de 2023.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES
E AGRICULTORAS FAMILIARES DE PILÕES

Rua: Norberto Baracuhy, 135 – Centro – CEP: 58393-000 – pilões - PB
CNPJ: 09.482.530/0001-98

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STRAF de Pilões, no dia 14 de abril de 2023, no período das 07:00h às 
14:00h, na sede do sindicato, situada na Rua Norberto Baracuhy,135 – Centro – Pilões/PB, para com-
posição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados (as) representantes e respectivos suplentes junto 
ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 08:00 as 13:00h, 
no período de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Câmara Municipal, na EMPAER e na Prefeitura Municipal. 

Pilões - PB, 13 de janeiro de 2023.
ARIOSMAR CÂNDIDO DA CRUZ

 Presidente 
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