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Lula inaugura, 
amanhã, parque 
energético em 
Santa Luzia

Luta contra a 
discriminação 
racial precisa 
ser diária

Empreendimento será 
o primeiro sistema híbrido 
do país, operando com 
energia eólica e solar.
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Centro João Balula atua 
na promoção da equidade 
racial na Paraíba e oferece 
apoio a vítimas.
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Cagepa tem melhor posição do 
NE em ranking de saneamento

InstItuto trata brasIl

Campina Grande e João Pessoa são 1o e 3o lugar, respectivamente, entre as cidades da região. Página 3

Novo Mais 
Médicos dará 
incentivo de 
R$ 120 mil

Prêmio Nobel 
classifica taxa de 
juros do Brasil 
como “chocante”

Valor extra será pago 
aos profissionais que per-
manecerem, por quatro 
anos, em áreas vulneráveis.
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Para Joseph Stiglitz, 
vencedor do prêmio de 
Economia em 2001, os juros 
são uma “pena de morte”.
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Gol programa 
voos extras para 
o Maior São 
João do Mundo

Empresa aérea anun-
ciou que irá operar as no-
vas linhas, aos sábado, de 
3 de junho a 29 de julho.
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Novo laboratório 
começou a funcionar, 
ontem, no anexo da 
Maternidade Peregrino 
Filho. Inicialmente, 
ele realizará o Teste 
Rápido Molecular para 
Tuberculose.
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Patos irá receber a primeira 
unidade do Lacen fora da capital

n “E foi a partir daquele 
trabalho escolar que comecei 
a enxergar a importância do 
meio ambiente para o futuro da 
humanidade.”

Abelardo Jurema Filho
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Primeiro show do projeto, hoje, será com Caburé 
(foto) e irá celebrar os 20 anos da Usina Energisa.
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Palco Tabajara: nona 
edição terá 12 atrações

n “O seu corpo chorava de dor 
e as articulações teimavam em 
encolher. Sozinha e com o olhar 
perdido, virou uma estrela. Nem 
sei se cadente.”

Ana Adelaide Peixoto
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Prefeitura anuncia 
obras no Castelo 
Branco e retirada de 
moradores da área

Trabalhos devem começar 
em abril. Novo deslizamento 
da barreira que margeia a BR-
230 ocorreu no último sábado.
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Dia de São José: 
156 municípios
registram chuva

Volume armazenado no 
Açude Epitácio Pessoa, em 
Boqueirão, subiu para 36% 
da capacidade.
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Primeira-dama Ana Maria Lins participou da abertura da Oficina de Design Criativo, que atenderá 30 profissionais. Página 20

Estilista Ronaldo Fraga capacita artesãos paraibanos
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Uma frase do secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, sintetiza o 
quão temerária a vida no planeta pode se tornar se as nações mundiais, sobretudo as 
mais industrializadas e de maior densidade demográfica, não adotarem ações mais 
incisivas para atenuar o aquecimento global: “A humanidade está num gelo fino – e 
esse gelo está derretendo rapidamente”. Ato contínuo, Guterres ressaltou a necessi-
dade de os países agirem de modo conjunto e integrado para superar essa deman-
da. “Nosso mundo precisa de ação climática em todas as frentes – tudo, em todos os 
lugares, ao mesmo tempo”.  

Não é apenas uma retórica peculiar o que está na fala do secretário-geral da ONU. 
É a mais completa tradução do que está por vir, em termos de catástrofes climáticas, 
se medidas não forem tomadas num ritmo superior ao atual.    

Porém, segundo destacam os cientistas no IPCC, Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas da ONU, ainda há tempo – desde que ocorra de forma ime-
diata – para se fazer uma ação global que estabilize a emissão de gases de efeito es-
tufa na atmosfera e evite o colapso climático do nosso planeta. O relatório do IPCC, 
que é uma síntese do atual ciclo de avaliações sobre o aquecimento global provoca-
do pelo homem, foi divulgado ontem – o próximo só será publicizado no final desta 
década. Esse documento, assinado por 93 autores, é a fonte mais confiável de infor-
mações sobre as mudanças do clima. 

A avaliação contida no relatório alerta para a necessidade de se tormar medidas 
mais ambiciosas e ousadas para assegurar “um futuro sustentável habitável para to-
dos”, conforme pontuou o presidente IPCC, Hoesung Lee, para quem “a integração 
de ações climáticas efetivas e equitativas não apenas reduzirá perdas e danos à na-
tureza e às pessoas, mas também proporcionará benefícios mais amplos”. 

Entre as conclusões mais importantes contidas no relatório, uma, em particular, 
se impõe com mais veemência, até porque é um dos aspectos mais citados quando 
o assunto se refere às causas do efeito estufa: o uso de combustíveis fósseis está im-
pulsionando, de modo contundente, o aquecimento global. Mas a conclusão mais as-
sustadora a que chegaram os cientistas é que a temperatura da superfície do planeta 
aumentou com mais intensidade desde 1970 do que em qualquer outro período de 
50 anos, durante os últimos 2000 anos. 

A meta ideal, aponta o relatório, é manter o aquecimento planetário em 1,5°C em 
relação aos níveis pré-industriais. Mas faz-se necessário uma redução rápida e pro-
funda das emissões de gases de efeito estufa, sob pena de que o gelo fino sobre o qual 
estamos, na comparação feita por Guterres, ganhe fissuras e se rompa.     

Os cálculos do IPCC para se alcançar a redução das emissões globais pela meta-
de são ambiciosos: 48% até 2030 e 99% até 2050. A pergunta é: os países mais indus-
trializados se comprometerão com esses percentuais?
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Sobre gelo fino
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O fator ambiental
A primeira vez que ouvi a palavra ‘ecolo-

gia’ eu tinha 18 anos e era aluno do segundo 
grau – o curso Clássico – no Colégio Estadual 
André Maurois, no Leblon, um templo da ju-
ventude carioca nos anos 60, pela vanguarda 
na educação que praticava sob o lema Liber-
dade com Responsabilidade, transmitido pela 
professora Henriette Amado, diretora da es-
cola,  esposa do escritor Gilson Amado, que 
revolucionou o sistema educacional do Rio 
de Janeiro e era idolatrada pelos seus alunos. 

Quem a pronunciou foi a minha profes-
sora de Biologia, ‘dona’ Maria Cecília, que se 
mostrava bem à frente das mulheres do seu 
tempo, ao solicitar que fizéssemos um traba-
lho sobre “O Fator Ambiental”, falando sobre 
a importância da natureza e dos seus recursos 
naturais.  Até então, palavras recorrentes nos 
dias de hoje como sustentabilidade, ecossis-
tema, equilíbrio ecológico, efeito estufa, reci-
clagem, impacto ambiental, praticamente ine-
xistiam no nosso vocabulário nem  na cabeça 
das pessoas que não demostravam a mínima 
preocupação com o mundo que iriam deixar 
para as próximas gerações. 

E foi a partir daquele trabalho escolar que 
comecei a enxergar a importância do meio 
ambiente para o futuro da humanidade, a ne-
cessidade de preservação de nossas florestas, 
das nossas praias, mares e rios; da qualida-
de do ar que respiramos e da água que inge-
rimos. E foi naquela época que os veículos de 
comunicação despertaram para o tema, cha-
mando a atenção do poder público à respon-
sabilidade, alertando para o perigo iminente. 

Artistas e intelectuais, sempre mais sensí-
veis às causas da natureza, foram os primei-
ros a se manifestar, bem antes dos cientistas 
e pesquisadores. Na televisão, o escritor Dias 
Gomes fez da novela O Espigão, produzida 
pela Rede Globo, exibida em 1974, um grito 
contra a ocupação desordenada das cidades, 
advertindo sobre a falta de saneamento bá-
sico e a necessidade do reaproveitamento do 
lixo como produto reciclável. 

 Naquela ocasião, apenas algumas vozes 
isoladas e corajosas se levantavam contra a 
agressão à natureza. Na Paraíba, o artista 
plástico Hermano José, o ativista cultural 

Wills Leal e a professora Paula Fracinete, da 
Aspan – Associação de Proteção à Nature-
za,  eram, praticamente, os únicos que ousa-
vam desafiar o poderio político e econômico 
dos que tentavam derrubar o texto constitu-
cional que limitava a altura dos prédios à bei-
ra-mar, promovendo manifestos em defesa do 
nosso patrimônio natural. 

Por essas razões é que me coloco reticente 
em relação ao projeto de aterramento – ou de 
“engorda” como dizem os técnicos – da nos-
sa orla marítima, a pretexto de conter o avan-
ço das marés e produzir mais espaço aos que 
tem na areia da praia e no banho de mar a me-
lhor e mais barata área de lazer para comba-
ter  o estresse do dia a dia. 

Quanto ao projeto da Prefeitura, ainda não 
há como avaliá-lo. Mas a preocupação é jus-
ta e pertinente. Para se mexer na natureza, 
para alterar o seu curso, é preciso muito cui-
dado, muita cautela e, sobretudo, um profun-
do respeito e conhecimento humano,  históri-
co e científico para mexer naquilo que Deus 
fez com tanta perfeição. 

Como dizia o ambientalista Hermano José, 
“o homem é um ser extraordinário que faz a 
bomba atômica; mas é incapaz de fazer a fo-
lha verde e o fruto que colhemos no quintal 
de casa”.

Há anos a expressão “Brasil, país do 
futuro” povoa corações e mentes e incen-
tiva os brasileiros a nutrir um sonho que 
não passa de previsão. Os anos se vão e 
o país continua patinando sem dar um 
passo à frente.

No meio da década de 1940, o Brasil 
começou uma caminhada que indicava 
a chegada do desenvolvimento econômi-
co, com o fortalecimento da indústria na-
cional e a criação de grandes empresas 
públicas para incentivar o crescimento, 
gerando emprego e renda, e oferecendo 
crédito para financiar o progresso.

Com dinheiro barato do pós-guerra, 
juros baixos de 3% ao ano, carência lon-
ga e outras facilidades financeiras, nas-
ceram a Petrobras, Eletrobras, Vale do 
Rio Doce e Companhia Siderúrgica Na-
cional. Descobrimos petróleo, construí-
mos hidrelétricas, exploramos nossas ri-
quezas minerais e fabricamos o aço, que 
viria garantir insumo para fabricação de 
automóveis.

O Brasil obteve o terceiro maior cres-
cimento econômico do mundo, ano após 
ano.

Cresceu, mas não distribuiu o que 
ganhou e não teve a coragem de resol-
ver problemas primitivos, como a refor-
ma agrária e o analfabetismo, para ficar 
em apenas dois deles, cujas raízes re-
montam há séculos de desídia das elites 
políticas que governaram o país nesses 
523 anos de existência para a civiliza-
ção ocidental.

Celeiro do mundo, o país tem agrope-
cuária pujante, capaz de alimentar gente 
nos quatro cantos do mundo, mas ainda 
há brasileiros com fome. 

O analfabetismo é gritante, apesar 
de governos após governos anuncia-
rem projetos para erradicar essa mácu-
la de nossa sociedade. Houve o Mobral 
(Movimento de Alfabetização Brasi-
leiro), talvez o mais famoso programa 
para ensinar a ler e a escrever no terri-
tório nacional, e ainda temos toda sor-
te de analfabetos. Dos que não sabem 
ler absolutamente nada, aos que leem e 
não compreendem, aos que apenas as-
sinam o nome aos que são incapazes de 
produzir texto.

O que houve? Algo deu errado, por-

que não faltou dinheiro, programas e 
pensadores, mas os problemas persis-
tem e os avanços parecem mínimos. Se 
acompanhou o desenvolvimento tecno-
lógico na área de saúde, especialmente 
para os ricos – uma vez que no SUS todo 
avanço chega lentamente. A indústria 
se modernizou e hoje é capaz de produ-
zir artefatos e engenhocas, há energia 
de todas fontes para garantir o abaste-
cimento, mas... os ricos estão cada vez 
mais ricos e encontrando formas de en-
ricar sempre.

Vejam o caso das Americanas, que, 
depois de uma maquiagem contábil, 
anunciou um “rombo” bilionário e está 
tentando, no próprio mercado, encontrar 
os recursos para sair da crise, financian-
do a perder de vista sua real posição fi-
nanceira em nome de garantir emprego 
e a sobrevivência dos fornecedores. Al-
guém tem dúvida de que vão encontrar 
uma solução?

Afora os colaboradores, todo o arca-
bouço por trás das Americanas é de bi-
lionários, que não querem meter a mão 
no bolso para pagar a dívida que eles 
mesmos construíram a ponto da “bo-
lha” estourar.

O Brasil está ficando com o gosto 
ruim do fracasso, com desigualdade 
cada vez mais acentuada, carências gri-
tantes e um abismo social abissal. Nos 
sinais de trânsito há pessoas, inclusive 
crianças – acompanhadas ou não dos 
pais - estendendo as mãos pedindo es-
mola. Isso mesmo: apelando para um 
gesto de caridade de quem pode um 
pouco mais para garantir comida ao 
fim do dia. A imagem não é outra: men-
dicância.

Qualquer pesquisador percebe, facil-
mente, que as elites falharam na cons-
trução de uma nação. Não há projeto, 
sequer uma direção, apesar de todas as 
tentativas.

Já se culpou até o excesso de filhos, 
se apelou ao planejamento familiar, a 
população praticamente parou de cres-
cer, mas... as mazelas permanecem hoje 
com autossuficiência de petróleo, com 
aço laminado, pás eólicas e universida-
des de ponta.

Ainda somos o país do futuro?

País do futuro
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“Apenas 
algumas vozes 
isoladas e 
corajosas se 
levantavam 
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agressão à 
natureza
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Para não fugir 
à sua regra 

o Plebiscito e a 
Posição do tre 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

aije: ministro Pede acesso à  
Perícia da ‘minuta do golPe’   

“um ano de fartura” 

ficará no Podemos  

estarão ao lado de lula  

Em postagem no seu perfil no Instagram, o 
governador João Azevêdo (PSB) comemorou as 
chuvas que se precipitam na Paraíba, usando 
como material ilustrativo a barragem de Cuité: 
“Barragem do Retiro, em Cuité, tomando água. 
Celebramos o Dia de São José [no domingo] com 
chuvas em várias regiões do estado. Que seja um 
ano de fartura nos campos e na mesa de todos 
os paraibanos!”. 

Romero Rodrigues (PSC) confirma: ficará mes-
mo no Podemos, que se fundiu ao PSC, partido 
pelo qual ele foi eleito deputado federal, no ano 
passado. “Nosso foco agora é fortalecer o partido 
para as eleições de 2024”, afirmou. Ele não será 
presidente da legenda. Quem ficará com o posto 
é o ex-deputado federal Marcondes Gadelha. 
“Isso é consensual”, garantiu.    

Na solenidade de inauguração do primeiro 
complexo híbrido de energia solar e eólica auto-
rizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Annel), em Santa Luzia, com a presença do 
presidente Lula (PT), dois ex-aliados se encon-
trarão: o governador João Azevêdo e o senador 
Veneziano Vital do Rêgo, cujas presenças estão 
confirmadas. O ministro de Minas e Energia, 
Alexandre Silveira, também estará na comitiva.       

Em manifestação ao 
desembargador Lean-
dro Santos, vice-pre-
sidente do TRE-PB, 
a desembargadora 
Fátima Bezerra, presi-
dente da corte, afirmou 
que não cabe à Justiça 
Eleitoral decidir sobre 
a convocação de um 
plebiscito para decidir 
sobre uma possível 
mudança no nome da 
capital paraibana. A 
solicitação para a re-
alização do plebisci-
to foi protocolada na 
corte pelo advogado 
Raoni Vita.   

E o deputado Lucia-
no Cartaxo (PT), para 
não fugir à sua regra, 
voltou a falar sobre a 
eleição municipal de 
2024, afirmando que 
“fui prefeito por duas 
vezes e, na reeleição, 
levei no primeiro turno. 
Meu nome está posto”. 
Desde que assumiu 
mandato na ALPB, ele 
tem antecipado o de-
bate sobre a eleição 
na casa. O diretório 
estadual do PT, porém, 
não tem se manifesta-
do sobre candidatura 
própria.     

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral 
da Justiça Eleitoral, solicitou ao STF acesso à 
perícia feita na ‘minuta de golpe’ encontrado na 
casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça 
– o documento serviria para instaurar um estado 
de defesa na sede do TSE, com o objetivo de 
alterar o resultado da eleição vencida por Lula. 
O pedido foi feito no âmbito da Ação de Investi-
gação Judicial Eleitoral (Aije) que apura possível 
crime eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). 

Veneziano não craVa aPoio 
à reeleição de bruno, em cg: 
“ainda não está definido”      

Desde a eleição do ano passado, o senador Venezia-
no Vital do Rêgo (foto), presidente do MDB na Paraíba, 
se aliou ao grupo político que, historicamente, foi seu 
adversário em Campina Grande e cujo representante 
atual no exercício do poder é o prefeito Bruno Cunha 
Lima (PSD). À época, ambos disseram que a aliança 
teria a possibilidade de se estender às eleições futuras, 
sugerindo que o senador e seu grupo apoiariam a ree-
leição do prefeito, em 2024, e indicaria um nome para 
compor a chapa majoritária, na condição de candida-
to a vice-prefeito. Ou seria candidata a vice-prefeita? É 
que especulações apontam para o nome da esposa do 
senador, Ana Cláudia, o que faz muito sentido. Na hi-
pótese de vitória de Bruno, ao término do mandato, em 
2028, ela se tornaria candidata a prefeita, com o apoio 
do grupo Cunha Lima. Será? Porém, em entrevista, Ve-
neziano não cravou, de forma consistente, o apoio à 
reeleição do prefeito, embora tenha deixado à possi-
bilidade em aberto: “É um processo político que pode 
acontecer. Pode acontecer, mas não está definido”.    

Posição foi garantida pelo desempenho em Campina Grande e João Pessoa

Cagepa assume liderança 
em toda região Nordeste

Ranking do Saneamento 2023

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) é a empresa mais 
bem posicionada do Nor-
deste no Ranking do Sanea-
mento 2023, pelo desempe-
nho à frente dos municípios 
de Campina Grande e João 
Pessoa. As cidades figuram 
como primeiro e terceiro lu-
gares da região, respectiva-
mente, pela performance no 
atendimento à população e 
gestão de perdas. O levan-
tamento é feito anualmen-
te pelo Instituto Trata Brasil 
e lista os serviços presta-
dos pelas empresas de sa-
neamento nas 100 maiores 
cidades brasileiras, a partir 
de dados do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS). 

No estudo, que traz da-
dos do ano de 2021, Campi-

na Grande apresenta 100% 
de abastecimento de água 
e 94,26% de atendimento de 
esgoto. O trabalho da Cage-
pa em João Pessoa também 
está bem elencado na publi-
cação, em terceiro lugar do 
Nordeste, ficando atrás ape-
nas de Campina Grande (PB) 
e Vitória da Conquista (BA). 
A capital paraibana tem o 
abastecimento de água uni-
versalizado e atende 83,55% 
na coleta e tratamento de es-
gotos. 

“Ano após ano, a Cagepa 
vem figurando entre as me-
lhores do país, sempre com 
índices acima da média na-
cional. O índice de esgota-
mento sanitário de Campi-
na Grande, por exemplo, é 
de 94%, média bastante su-
perior à nacional, que foi de 
55,81%. No quesito abasteci-
mento de água, estamos com 
o serviço universalizado nas 
duas maiores cidades do Es-
tado, sendo destacados pelo 
Instituto como bons gesto-
res na contenção de desper-
dício. Portanto, nesta sema-
na em que se comemora o 
Dia Mundial da Água, te-
mos muito a refletir em não 
se acomodar com o bom de-
sempenho para entregar-
mos à população paraibana 
um serviço de excelência, 
cada vez mais”, pontuou o 
presidente da Cagepa, Mar-
cus Vinícius Neves. 

Menos desperdício
Campina Grande apare-

ce no levantamento como o 

município do país que me-
nos registra perdas no fatu-
ramento, com 3,74%; índice 
bem menor do valor usado 
como parâmetro ideal para 
o indicador de perdas, que 
é de 25%. O município tam-
bém figura entre as 20 cida-
des com melhor índice de 
perdas na distribuição, com 
27,54%. 

O índice de perdas por fa-
turamento mede a água pro-
duzida e não faturada, le-
vando em conta o volume de 
serviços. Já o índice de per-
das na distribuição se refere 
à diferença entre a água pro-
duzida e a efetivamente con-
sumida, tanto medida quan-
to estimada. Por exemplo, é 
o desperdício que acontece 
quando o hidrômetro está 
quebrado, assim como o que 
se perde devido a vazamen-
tos e ligações clandestinas.

João Pessoa
A outra cidade paraiba-

na operada pela Cagepa e 
mencionada no Ranking 
do Saneamento 2023 é João 
Pessoa, que aparece como 
a nona capital do país e a 
primeira do Nordeste mais 
bem posicionada no levan-
tamento. Com atendimen-
to universalizado de água 
e uma evolução no incre-
mento em coleta de esgoto 
de mais de sete pontos per-
centuais nos últimos cinco 
anos, passando de 75,80% 
para 83,55%, o trabalho da 
Cagepa em João Pessoa per-
manece, por mais um ano, 

sendo destaque no estudo. 
No quesito perdas no fa-

turamento e na distribui-
ção, a Cagepa reduziu seu 
percentual gradativamen-
te nos últimos cinco anos, 
chegando a 23,90% e 38,75%, 
respectivamente, o que con-
fere a João Pessoa o posto de 
segunda capital nordestina 
que menos desperdiça água 
na região.

Trata Brasil
 Para compor o ranking, 

o Instituto Trata Brasil con-
sidera várias informações 
fornecidas pelas operado-
ras de saneamento presentes 
em cada um dos municípios 
brasileiros. Os dados são re-
tirados do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS), elaborado no 
âmbito do Programa de Mo-
dernização do Setor Sanea-
mento (PMSS), vinculado à 
Secretaria Nacional de Sa-
neamento Ambiental do Mi-
nistério das Cidades.

Serviços
Levantamento é 
feito anualmente 

pelo Instituto Trata 
Brasil e avalia os 

serviços prestados 
pelas empresas de 

saneamento

Começou a funcionar, on-
tem, o Lacen Sertão, na cida-
de de Patos, primeira unidade 
descentralizada do Labora-
tório Central de Saúde Públi-
ca da Paraíba (Lacen-PB) im-
plantada pelo Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde. O ser-
viço está funcionando em um 
anexo da Maternidade Pere-
grino Filho, como uma estru-
tura de apoio ao Lacen Sede, 
situado em João Pessoa. O 
principal foco é qualificar as 
amostras e buscar a excelên-
cia do material analisado da 
3ª Macrorregião de Saúde, 
que integra todos os municí-

pios do Sertão e Alto Sertão.
“O fluxo permanece o 

mesmo já existente. Os ser-
viços de saúde da atenção bá-
sica, assistência hospitalar, 
UPAs e Vigilâncias Epide-
miológicas Municipais serão 
os responsáveis pela cole-
ta, armazenamento, cadas-
tro no Sistema GAL e envio 
das amostras ao Lacen Ser-
tão. Essa unidade não é por-
ta aberta, ou seja, o paciente 
não irá levar amostras ao La-
cen Sertão. Só iremos receber 
amostras cadastradas pelos 
serviços vinculados ao GAL”, 
disse o diretor-geral do La-
cen-PB, Bergson Vasconcelos.

Inicialmente, a unidade 
de Patos realizará o Teste 
Rápido Molecular para Tu-
berculose (TRM-TB), para 
pacientes que nunca foram 
diagnosticados com a doen-
ça ou em situações que se en-
quadrem nos protocolos do 
Ministério da Saúde.

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, Jhony Be-
zerra, a unidade Lacen Sertão, 
em Patos, significa um gran-
de avanço para a saúde públi-
ca do estado. “Em 38 anos de 
existência do Lacen em João 
Pessoa, essa é a primeira vez 
que é criada uma unidade fora 
da capital. A iniciativa faz par-

te da prioridade do Governo 
do Estado de interiorizar as 
ações e serviços”, falou.

Lacen-PB
O Lacen-PB compõe a rede 

de 27 laboratórios no Brasil 
todo. A finalidade maior é dar 
suporte à vigilância laborato-
rial dos estados e do Ministé-
rio da Saúde, fazendo investi-
gação e exames de média e alta 
complexidade para os princi-
pais agravos de interesse de 
saúde pública, como as arbovi-
roses (dengue, zika e chikun-
gunya), hepatite, HIV, HTLV, 
triagem neonatal, tuberculo-
se, hanseníase, entre outros.

Patos ganha a primeira unidade descentralizada 
Lacen-PB 

No QR Code acima, 
confira o Ranking 
do Saneamento 2023

Foto: Secom-PB 
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O serviço está 
funcionando em 
um anexo da 
Maternidade 
Peregrino Filho, 
como uma 
estrutura de 
apoio ao Lacen 
Sede, situado 
em João Pessoa

O principal foco é qualificar as amostras e buscar a excelência do material analisado da 3ª Macrorregião de Saúde

Foto: Agência Senado
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Devido ao aumento na pro-
cura pela carteira de estudan-
te 2023, um evento de emis-
são do documento estudantil 
está acontecendo no Shopping 
Tambiá, em João Pessoa. Até o 
dia 20 de abril, além do pon-
to fixo na Casa do Estudante, 
uma estrutura com oito bal-
cões de atendimento estará 
disponível, para agilizar e fa-
cilitar a emissão das cartei-
rinhas. Ambos os pontos de 
emissão estão localizados no 
piso térreo, na praça de even-
tos do shopping.

O documento estudantil de 
2022 deixa de ser válido no dia 

31 deste mês. Para obter a nova 
versão, é preciso apresentar o 
RG e o CPF, além de uma de-
claração de vínculo válida com 
alguma instituição de ensino. 
Em espécie, o documento cus-
ta R$25 e, no PIX, R$25,50. No 
cartão, a carteira custa R$28. 
Durante o evento, a Casa de Es-
tudante, ponto fixo de emissão 
das carteirinhas e recarga de 
passe estudantil, só estará acei-
tando pagamento via cartão e 
PIX. Nos balcões de atendimen-
to temporários, o pagamen-
to pode ser feito com dinheiro.

Em ambos os pontos, o 
atendimento acontece de do-
mingo a domingo, de acordo 
com o horário de funciona-
mento do shopping. De segun-

da a sábado, as emissões são 
feitas das 9h às 20h. Nos do-
mingos, das 13h às 20h. Na 
Paraíba, as entidades respon-
sáveis pela emissão do do-
cumento — Diretórios Cen-
trais dos Estudantes (DCEs), 
União Estadual dos Estudan-
tes (UEE), e Conselho Uni-
versitário de Carteiras (CUC) 
— esperam que milhares de 
estudantes busquem renovar 
o documento antes do dia 31.

Segundo Thiago Ferreira, 
coordenador de atendimento 
do CUC, “a carteirinha é a úni-
ca forma de garantir o direi-
to do estudante, de obter meia
-passagem no coletivo urbano 
e intermunicipal e meia-entra-
da em eventos culturais.”

Em nota, Ampar desmente comentários e diz que o hotel está passando por um processo de revitalização 

Empresa nega estado de abandono
Hotel tambaú

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Nalim Tavares 

Especial para A União

A diretoria da Ampar Ho-
telaria e Participações Ltda. 
divulgou, ontem, uma nota 
em que nega que o Hotel 
Tambaú esteja abandonado. 
De acordo com a empresa, 
que arrematou o  referencial 
turístico da orla pessoense e 
agora é responsável por ele, 
o hotel passa, na verdade, 

por um processo de revitali-
zação. A nota foi lançada em 
resposta às alegações de que 
o local estava em situação de 
abandono, veiculadas na úl-
tima semana.

Em nota, a empresa afir-
ma que tem seu quadro so-
cietário totalmente composto 
por pessoenses, o que refor-
çaria o comprometimento 
da Ampar com a manuten-
ção do espaço, que, segun-

do a empresa, foi encontrado 
em estado de abandono logo 
após o leilão em que houve 
o arremate do atrativo tu-
rístico. O informe oficial da 
Ampar destaca, ainda, que o 
hotel tem, hoje, sinais de de-
preciação decorrentes da na-
tureza, mas também resulta-
do da ação de vândalos.

“Preocupada com a se-
gurança de caminhantes e 
turistas a Ampar providen-

ciou a colocação de tapu-
mes, para evitar acidentes. 
Também já estão instaladas 
câmeras e barreiras eletrô-
nicas, além de contar com 
uma equipe de vigilân-
cia para proteção do patri-
mônio”, informa a empre-
sa, que diz ter iniciado a 
remoção de lixo, resíduos 
de peças destruídas pelos 
vândalos e pela maresia.

A Ampar garante, ainda, 

que negociou a elaboração 
de relatórios técnicos com 
empresas especializadas, 
para que sejam feitos: o le-
vantamento topográfico da 
construção, bem como uma 
avaliação arquitetônica e es-
trutural do hotel.

“O projeto que estamos 
desenvolvendo cuidadosa-
mente está sendo elaborado 
para preservar a belíssima 
arquitetura existente, prin-

cipalmente nos gramados 
inclinados, e não mediremos 
esforços para aplicar as me-
lhores técnicas e materiais 
para revitalizar o prédio”, 
aponta a nota ao prometer 
que o Hotel Tambaú será 
o mais imponente hotel da 
Paraíba. Segundo a Ampar, 
o objetivo da revitalização 
projetada é fazer com que a 
estrutura seja motivo de or-
gulho para os paraibanos. 

O documento estudantil do ano de 2022 deixa de ser válido no próximo dia 31 deste mês

A ação teve início ontem e conseguiu atrair dezenas de pessoas

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Divulgação/Ascom DPE-PB

Evento facilita a emissão de carteira de estudante em shopping
na capital

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Agência Estado Agência Estado

Após a polêmica envolven-
do um conselheiro benemérito 
e um diretor de futebol do Bo-
tafogo, nos vestiários e nas ca-
bines de transmissão do Está-
dio Almeidão, em João Pessoa, 
com profissionais da impren-
sa esportiva, no último fim de 
semana, o clube decidiu proi-
bir que seus funcionários e di-
rigentes acessem a área reser-
vada à imprensa no Estádio 
Almeidão. 

No sábado, Breno Morais, 
conselheiro benemérito do 
Belo, e Afonso Guedes, vice 
de futebol do clube, agredi-
ram verbalmente o repórter 
Fábio Hermano e o comenta-
rista Pedro Alves, ambos da 
Rádio CBN, além de Elialdo 
Silva, coordenador de espor-

tes da Rádio Pop e presidente 
da Associação Paraibana de 
Cronistas Esportivos (ABP-
CE), que cobriam a vitória bo-
tafoguense sobre o Sousa, no 
jogo de ida das semifinais do 
Campeonato Paraibano 2023. 

A decisão do clube foi in-
formada na tarde de ontem, 
pelo presidente botafoguen-
se, Alexandre Cavalcanti, du-
rante coletiva que tratou so-
bre o episódio, no Centro de 
Treinamento da Maravilha do 
Contorno.

“Nenhum funcionário ou 
dirigente do clube poderá ter 
acesso às cabines de rádio. A 
liberdade de imprensa é algo 
que sempre irei defender. Esse 
episódio deve servir para que 
possamos tirar as lições e ten-
tar melhorar o relacionamen-
to com a imprensa”, disse Ale-
xandre.

Botafogo proíbe a presença 
de dirigentes e funcionários

na área de imprensa 

 Encerram-se hoje os aten-
dimentos do projeto Defen-
soria Itinerante na Praça 
Cristo Rei, em Mangabeira, 
próximo ao supermercado 
BeMais. A ação teve início 
na manhã de ontem e atraiu 
dezenas de pessoas em bus-
ca de assessoria jurídica gra-
tuita. A unidade móvel da 
Defensoria Pública do Esta-
do (DPE-PB) fica à disposição 
da população da Zona Sul da 
capital das 9h às 16h.

Durante a ação, foram ofe-
recidas assistências especia-
lizadas aos cidadãos em de-
mandas de família, como as 
de alimento, pensão, guarda, 
curatela, divórcio, dissolução 
de união estável, e reconheci-
mento de paternidade. Além 
da oferta de auxílio jurídico 
em casos de reintegração de 
posse, herança, sucessão, con-
testações e também em man-
dados de segurança. Foi um 

momento de aproximação 
da instituição com a socieda-
de na promoção da garantia 
de direitos.

A comerciante Rosineide 
Mendes, por exemplo, viu a 
oportunidade de resolver a 
situação do registro de pater-
nidade em sua certidão, es-
perada por anos. “Passei por 
perto e vi que estava aconte-
cendo essa ação, então resol-
vi solucionar meu caso de re-
gistro de paternidade. Tentar 
colocar o nome do meu pai no 
meu registro. Na época em 
que nasci, meu pai era casa-
do e não podia me registrar, 
e aí ficou como ‘tutor’ no do-
cumento, isso já faz 30 anos. 
Eu sempre quis ter o nome do 
meu pai no papel, era um de-
sejo do fundo da minha alma, 
e hoje eu tive orientações para 
realizar o procedimento. Es-
tou com esperanças de que 
vou conseguir”, explicou.

Defensoria Itinerante segue com atendimento
Hoje em mangabeira

Outra cidadã que apro-
veitou a ação itinerante foi a 
dona de casa Socorro Gou-
veia, que veio pedir orien-
tações para dar entrada em 
sua aposentadoria por in-
validez, pois tinha dúvidas 
quanto à realização do pro-
cesso. “Tenho problema de 
saúde, problema de pres-
são alta, e como fui infor-

mada por algumas pessoas 
que eu poderia me aposen-
tar, vim pedir uma orienta-
ção aqui e eles me deram. 
Fui muito bem atendida e 
só tenho a agradecer. Esse 
serviço me ajudou e vai aju-
dar muita gente que preci-
sa”, destacou. A Defensoria 
Itinerante encerra hoje, em 
Mangabeira.

A Polícia Federal (PF) afir-
ma ter encontrado planilhas 
que registram o pagamento de 
propinas de empresários a ser-
vidores do Governo do Acre 
em troca do direcionamento 
de licitações.

A terceira fase da Opera-
ção Ptolomeu foi deflagrada 
na quinta-feira (9), por ordem 
da ministra Nancy Andrighi, 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A PF fez buscas inclusive 

em endereços comerciais e re-
sidenciais de familiares do go-
vernador Gladson Cameli (PP), 
principal alvo da investigação.

Os registros das contabi-
lidades paralelas foram loca-
lizados em celulares apreen-
didos na investigação e são 
descritos pela PF no relatório 
da perícia feita nos aparelhos.

"O pagamento de propina 
a servidores públicos é tratado 
com naturalidade e planilhado 
na prestação de contas entre os 
empresários", escreve o delega-

do Pedro Henrique do Monte 
Miranda, da Divisão de Com-
bate à Corrupção e Crimes Fi-
nanceiros da PF no Acre.

Um dos arquivos é atribuí-
do ao empresário João Paulo 
Alves do Nascimento, sócio da 
Atlas Construção e Comércio, 
que tem contratos milionários 
com o governo estadual.

O rascunho, escrito à mão, 
seria uma repartição da recei-
ta recebida a partir de uma 
nota de pagamento emitida 
pelo Deacre.

A Polícia Civil do Espí-
rito Santo já tem conheci-
mento de quem é o trafi-
cante responsável pelos 31 
frascos de fentanil, subs-
tância opióide utilizada em 
hospitais, mais forte que 
a morfina, apreendidos 
em fevereiro durante uma 
operação no município de 
Cariacica, na Grande Vitó-
ria. É a primeira vez que 
amostras do medicamento 

são apreendidas em opera-
ção policial de combate ao 
tráfico no país.

De acordo com o dele-
gado Tarcísio Otoni, res-
ponsável pela investigação, 
o traficante é um velho co-
nhecido da inteligência do 
órgão e atua acima das fac-
ções, com o fornecimento 
direto de drogas às orga-
nizações criminosas.

“Ele atua por atacado no 
mercado de ilícitos e não 
pertence a nenhuma fac-

ção, mas fornece a elas seus 
produtos. Já é uma figura 
conhecida da nossa inteli-
gência, foragido da Justiça, 
que traz grandes quanti-
dades (de droga) e distri-
bui para quem queira com-
prar, na Grande Vitória e 
interior”, explica o delega-
do, que não revela a identi-
dade do suspeito para pre-
servar o andamento das 
investigações, que já come-
çam a ultrapassar os limi-
tes estaduais.

PF encontra planilhas de 'contabilidade 
da propina' para servidores do Acre

Polícia Civil apreende frascos de 
Fentanil pela primeira vez no Brasil 

fraude em licitações no espírito santo
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Ao todo, 15 cidades paraibanas consideradas vulneráveis recebem acompanhamento para evitar tragédias

Municípios são monitorados 24h
DESASTRES NATURAIS

Michelle Farias 

michellefarias@gmail.com

A previsão de chuva inten-
sa acende o alerta em órgãos 
de proteção e, principalmen-
te, nas pessoas que moram em 
áreas que apresentam risco 
para ocorrência de desastres 
naturais. Na Paraíba, 15 cida-
des são monitoradas durante 
24h para evitar possíveis tra-
gédias decorrentes de alaga-
mentos, inundações e desli-
zamentos de terra. 

João Pessoa, Campina 
Grande, Cabedelo, Bayeux, 
Sousa, Patos, Alagoa Gran-
de, Alagoinha, Caaporã, Co-
remas, Mataraca, Mulungu, 
Pitimbu, São Bento e Sapé 
são classificados como vul-
neráveis a desastres naturais. 
Nestas cidades há riscos de 
movimentos de massa, como 
deslizamentos de terra; e/ou 
hidrológicos, que são inun-
dações, alagamentos, enxur-
radas. 

O Plano Nacional de Ges-
tão de Riscos e Resposta a De-
sastres Naturais monitora os 
municípios paraibanos por 
meio do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cema-
den) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). 

A diretora do Cemaden, 
Regina Célia dos Santos Al-
valá, explicou que os alertas, 
quando emitidos, são enca-
minhados ao Centro Nacional 
de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (Cenad) do Minis-
tério da Integração e do De-
senvolvimento Regional, que 
os retransmite para os órgãos 
estaduais e municipais de De-
fesa Civil. 

Ela esclareceu ainda que 
informações providas por ra-
dar meteorológico, dados de 
descargas atmosféricas, pre-
visões de chuvas providas por 
modelos meteorológicos e da-
dos de chuvas estimados a 
partir de dados de satélites 
meteorológicos são conside-
rados pelo Cemaden/MCTI 
para monitorar o município 
e emitir os alertas quando há 
probabilidade de ocorrência 
de desastres geo-hidromete-
orológicos na cidade.

O Plano, que tem por base 
o Censo Demográfico de 2018, 
apontou que na Paraíba 36.395 
pessoas vivem em áreas vul-
neráveis a ocorrência de de-
sastres naturais. O maior nú-
mero se concentra na capital, 
com 13.890 pessoas vivendo 
em áreas de risco. Em Sousa, 
no Sertão paraibano, são 4.561 
pessoas na mesma situação. 
Em seguida aparece o muni-
cípio de Alagoa Grande, onde 
3.589 moram em regiões con-
sideradas de risco. 

O quantitativo da popula-
ção vivendo em áreas susce-
tíveis a desastres naturais no 
estado pode aumentar, já que 
os dados serão em breve atu-
alizados com base no último 
Censo Demográfico de 2022. 
A partir da atualização, a ex-
pectativa é que o total da po-
pulação brasileira vivendo em 
áreas de risco suba dos atuais 
8,2 milhões para 10 milhões.

Na Paraíba, a Sala de Si-
tuação, Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa), é o 
local destinado a monitorar as 

condições climáticas e emitir 
avisos quando são identifica-
das previsões para possíveis 
eventos extremos. A meteoro-
logista Marle Bandeira expli-
cou que nos casos de chuvas 
mais significativas os avisos 
são enviados para Defesa Ci-
vil e órgãos tomadores de de-
cisão. 

Uma pesquisa elaborada 
pelo Grupo de Estudo e Pes-
quisa em Geografia Física e 
Dinâmicas Socioambientais 
(Geofisa) e Laboratório de Cli-
matologia Geográfica (Clima-
geo) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) mostra que 
no estado 18 municípios apre-
sentam maior índice de risco 
frente às inundações. O Atlas 
“Riscos, vulnerabilidades e 
desastres hidroclimáticos no 
Estado da Paraíba: subsídios 
ao planejamento e à gestão dos 
territórios” foi divulgado na 
última quarta-feira (15).

Para se obter a suscetibili-
dade à inundação, foram con-
siderados os seguintes crité-
rios: proximidade com a rede 
de drenagem, declividade 
igual ou inferior a 3% e as chu-
vas extremas. O estudo anali-
sou a infraestrutura dos muni-
cípios, renda e situação social 
da população.

Cabedelo, Bayeux, Poço de 
José de Moura e Marizópolis 
representam 2% das cidades 
da Paraíba que estão inseri-
dos na classe que representa, 
percentualmente, a maior área 
do município com a condição 
topográfica mais propícia à 
ocorrência de inundações.

O estudo concluiu que o 
Índice de Risco de Desastres 
de Inundações (IRDI) é maior 
em 8% dos municípios, sen-
do eles: Coremas, Santana de 
Mangueira, São José da Lagoa 
Tapada e Catingueira; Lastro 
e São Bento; São João do Tigre, 
São José dos Cordeiros e As-
sunção; São José dos Ramos, 
Pilar, Natuba, no Agreste; Ala-
goa Grande; e Cruz do Espíri-
to Santo, Lucena, Alhandra, 
Caaporã e Cabedelo.

Regiões apontadas como vulneráveis podem apresentar casos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra; barreiras em João Pessoa são monitoradas

Em Campina Grande, a 
Defesa Civil contabiliza atual-
mente 23 localidades com alto 
risco de inundações. A maio-
ria delas são as chamadas in-
vasões, área de ocupação de 
forma desordenada. No en-
tanto, a cidade não registra 
áreas com risco de desliza-
mento ou desmoronamento 
de terra, aponta Ruiter Sansão, 
coordenador do órgão.

Um exemplo é a ocupação 
Luiz Gomes, no Distrito dos 
Mecânicos, local avaliado pela 
Defesa Civil como de alto risco 
para inundações. Pela fragili-
dade das moradias, a região é 
frequentemente atingida por 
alagamentos, inundações e 
desabamentos. À Defesa Civil, 
os moradores relatam ausên-
cia de renda familiar necessá-
ria para garantir as mínimas 
condições de vida em qual-
quer outro lugar. 

Nas ruas São Geraldo e 
Maria Aparecida Carneiro, 
no bairro do Pedregal, o risco 

é para ocorrência de desaba-
mentos e desmoronamentos 
de casas. O local, predominan-
temente residencial, é habita-
do por famílias de baixa ren-
da. As casas, em sua maioria, 
são de madeira, zinco ou al-
venaria em lotes não legaliza-
dos, com ausência de sistema 
de drenagem eficiente e carên-
cia de serviços. 

Ruiter esclareceu que as 
ações da Defesa Civil são pau-
tadas, sobretudo, pelos avisos 
meteorológicos emitidos pela 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa). Não são 
descartados, no entanto, as 
previsões emitidas pelo Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet). 

 “O nosso monitoramento 
ocorre percorrendo áreas, per-
cebendo as modificações que 
acontecem no cenário. Nos-
sas ações são pautas nos avi-
sos da Aesa, que todo dia pela 
manhã os meteorologistas en-
viam para toda a Paraíba, de 

Ocupações desordenadas aumentam riscos
n 

Campina 
Grande 
conta com 
um Plano de 
Contingência 
para execução 
de medidas 
preventivas e 
protetivas na 
cidade

Para reduzir o déficit ha-
bitacional e remover a popu-
lação de áreas de risco, o Go-
verno do Estado lançou, no 
ano de 2020, o Programa Esta-
dual Parceiros da Habitação, 
criado pela Companhia Es-
tadual de Habitação Popular 
(Cehap). Desde o lançamento, 
já foram aproximadamente 60 
propostas recebidas de todo o 
estado, sendo 28 municípios 
contemplados com um total 
de 1.193 unidades habitacio-
nais. O investimento do total 
chega a R$ 47 milhões, sendo 
R$ 35,2 milhões em recursos 
estaduais.

Famílias com renda de até 
três salários mínimos e que 
nunca foram contempladas 

com o benefício da moradia 
podem participar do Progra-
ma, que busca estimular a 
construção de unidades ha-
bitacionais para a população 
de baixa renda. 

A ideia surgiu após a mo-
dificação do Programa ‘Mi-
nha Casa, Minha Vida’ para 
‘Casa Verde e Amarela’, pois 
com a alteração das regras e 
faixas de renda, as famílias 
mais carentes e os municí-
pios menores acabaram sen-
do excluídos do acesso a essa 
condição de adquirir a mora-
dia com o auxílio do Governo.

 O Programa ocorre da se-
guinte forma: os entes envol-
vidos formalizam um Termo 
de Colaboração entre si, o es-

tado participa com o auxílio 
econômico e a disponibiliza-
ção de projetos, assistência 
técnica, fiscalização das obras 
e acompanhamento social, 
enquanto os entes parceiros 
(incluindo os próprios bene-
ficiários) poderão participar 
por meio da disponibilização 
de áreas para construção, ma-
teriais, mão de obra ou repas-
se de recursos.

Em dezembro de 2022, o 
Parceiros da Habitação con-
quistou o Prêmio Selo de Mé-
rito Especial, premiação na-
cional entregue durante o 
Fórum Nacional de Habita-
ção, que destaca as mais im-
portantes ações no campo da 
Habitação no Brasil.

Construção popular de baixa renda é saída

Programa soluciona 
situação de vulnerabilidade

Foto: Defesa Civil/CG

maneira que a gente possa me-
lhor otimizar os nossos recur-
sos e garantir um bom atendi-
mento”, explicou. 

Ele ressaltou ser necessá-
rio a atualização dos mapas 
de risco, o que estava previsto 
para ocorrer no ano de 2019, 
pelo Serviço Geológico do Bra-
sil, no entanto, o contingencia-
mento de recursos federais 
não possibilitou a execução. 
A Defesa Civil vai solicitar aos 

órgãos federais a atualização 
dos mapas da cidade

“Por questão estratégica a 
gente provoca um órgão da 
esfera federal para que iden-
tifique as áreas, aponte as so-
luções, as medidas para re-
dução de risco. Na maioria 
das vezes diz respeito à am-
pliação do sistema de drena-
gem, de construção de conjun-
to habitacional. Na hora que o 
Governo Federal reconhece, 
mapeia e aponta as soluções, 
estrategicamente fica melhor 
para o município, seja ele qual 
for, apresentar projetos”, des-
tacou Ruiter.

Em João Pessoa existem 
atualmente 45 áreas que apre-
sentam risco de deslizamen-
to de terra, segundo o coorde-
nador da Defesa Civil, Kelson 
Chaves. Ele afirmou que o tra-
balho preventivo é feito du-
rante todo o ano, de forma 
permanente, com acompa-
nhamento pelo órgão e por 
secretarias municipais.

Alertas
Em caso de 

possibilidade de 
ocorrência, a Defesa 

Civil e órgãos 
competentes são 

alertados

Com baixa 
renda, 
populações 
carentes 
buscam 
áreas de 
invasão 
como opção 
para viver

Foto: Defesa Civil/CG

Fotos: Evandro Pereira
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Mais de 150 cidades do estado registraram precipitações no Dia de São José, simbólico para agricultores no período

Reservatórios aumentam volume
Chuvas

Michelle Farias 

michellefarias@gmail.com

Do Litoral ao Sertão, o Dia 
de São José, comemorado no 
último domingo (19), foi de 
chuva em 156 municípios pa-
raibanos. As chuvas anima-
ram agricultores, provoca-
ram cheia em rios e sangria 
de quatro açudes. 

O maior volume foi regis-
trado no município de Alcan-
til, Cariri paraibano, com 151 
milímetros, conforme moni-
toramento da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
(Aesa). A quantidade é maior 
que o total acumulado no 
município desde o início do 
ano, quando choveu apenas 
21,3 mm. 

Em seguida aparecem o 
município sertanejo de São 
Bento, com 127,2 mm e Des-
terro, no Cariri, onde houve 
registro de 119 mm de chuva. 
No acumulado dos 20 primei-
ros dias de março, São Bento 
apresenta 339,3 mm de chu-
va e superou em 71% o volu-
me esperado para o período, 
que era de 198,8 mm.

Cidade conhecida por 
apresentar um dos menores 
índices pluviométricos do 
país, Cabaceiras teve um do-
mingo de chuva, com registro 
de 38 mm. A cheia do Rio Ta-
peroá se tornou atrativo para 

n 

Após 
chuvas, rios 
registraram 
cheia e 
quatro açudes 
chegaram 
ao ponto 
de sangria, 
segundo 
dados da Aesa

os moradores da região, que 
acompanharam a chegada 
das águas na cidade.

A água seguiu o curso do 
rio até chegar ao Açude Epitá-
cio Pessoa, em Boqueirão, ele-
vando o armazenamento do 
reservatório para 36% da sua 
capacidade ontem (20). O açu-
de, que recebeu acréscimo de 
volume com as precipitações 
do domingo, abastece Cam-
pina Grande e outras 19 cida-
des na região do Agreste pa-
raibano. 

O Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas 
(Dnocs) afirmou que as chu-
vas proporcionaram uma re-
carga de 63 centímetros, equi-
valente a mais de 20 milhões 
de metros cúbicos. Atualmen-

te o açude se encontra com 168 
milhões de metros cúbicos.

Outros quatro açudes ul-
trapassaram a capacidade de 
armazenamento e sangraram 
após as últimas recargas. Na 
lista estão o Açude Bom Jesus, 
em Carrapateira; Cafundó, 
em Serra Grande; São José II, 
em Monteiro, além do Açude 
Vazante, em Diamante. 

No Brejo, choveu em todos 
os municípios monitorados 

pela Aesa no último domingo, 
com maior volume em Capim, 
onde a chuva atingiu 98,1 mm. 
No Cariri/Curimataú e Sertão 
também choveu em todas as 
cidades monitoradas. 

Apesar dos efeitos provo-
cados pela chuva, o volume 
registrado está dentro da mé-
dia esperada pela Aesa. A me-
teorologista Marle Bandeira 
explicou que houve chuvas 
significativas nas regiões do 

Cariri, Alto Sertão e Curima-
taú. Ela acrescentou que o pe-
ríodo compreendido entre fe-
vereiro e maio é o período 
mais chuvoso nas regiões.

Ontem, choveu em, pelo 
menos, 58 cidades. Os maiores 
volumes foram contabilizados 
em São Mamede (23,2 mm), 
Santa Luzia (20,8 mm), As-
sunção (20 mm), Santana dos 
Garrotes (19,4 mm) e Aroeiras 
(18,3 mm). 

As chuvas devem seguir 
nos próximos dias. A previsão 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) é de chu-
vas intensas em 189 municí-
pios paraibanos hoje. 

Foram emitidos alertas 
laranja, com perigo de chu-
vas intensas, para 89 cidades, 
além do alerta amarelo para 
outras 100 por perigo poten-
cial de chuvas intensas. Am-
bos podem ser renovados. 

Com a chegada do outono, 
moradores das 45 áreas de ris-
co localizadas em João Pessoa 
contam com uma preocupação 
a mais em suas rotinas: as chu-
vas e o que elas podem causar. 
Visando uma maior segurança 
para a população nessas áreas, 
a Prefeitura de João Pessoa irá, 
a partir do mês de abril, iniciar 
um projeto de recuperação to-
tal da barreira nas proximida-
des do bairro Castelo Branco. 

De acordo com informações 
de Antonio Elizeu, coordena-
dor-geral do Programa João Pes-
soa Sustentável, da prefeitura, o 
projeto pretende implementar 
uma solução definitiva para os 
constantes deslizamentos. 

“Já houve a concorrência [no 
processo de licitação para con-
tratação de empresas] e esse tra-
balho vai sanar todos os proble-
mas daquela barreira. Vamos 
usar na barreira atirantamento 
ou solo grampeado, o que sig-
nifica a colocação de concreto 
para resolver o problema de for-
ma definitiva. Como é uma obra 
que exige alta tecnologia, é pro-
vável que ela seja concluída até 
o final do ano”, afirmou o coor-
denador-geral.

Para a execução completa 
da obra, Antonio Elizeu ressal-
tou ainda que muitas casas lo-
calizadas na área superior às 
barreiras serão demolidas e re-
movidas. As famílias residentes 
serão inscritas em projetos so-
ciais de habitação da Prefeitura 
Municipal, a exemplo do Auxí-
lio Moradia.

O anúncio foi realizado após 
mais um deslizamento de ter-
ras da barreira do Castelo Bran-
co, ocorrido na noite de sábado, 

Prefeitura de JP vai iniciar, em abril, 
obras para solucionar deslizamentos

no Castelo branCo

A cidade de Campina 
Grande receberá voos ex-
tras durante a realização do 
Maior São João do Mundo. A 
informação foi confirmada 
pela Gol Linhas Aéreas, que 
irá operar os voos aos sába-
dos, a partir do dia 3 de ju-
nho até 29 de julho, com che-
gada no aeroporto da cidade 
às 16h25 e retorno às 17h05 
para Salvador (BA), de onde 
os passageiros poderão fazer 
conexões para outras cidades.

O anúncio oficial aconte-
ceu durante uma reunião da 
secretária de Turismo e De-
senvolvimento Econômico, 
Rosália Lucas, e o presiden-
te da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ferdinan-
do Lucena, com executivos 
da companhia aérea.

De acordo com Rosália 
Lucas, os voos extras repre-
sentam uma primeira con-
quista da Paraíba, em espe-
cial, Campina Grande, que 
tem vivido um excelente mo-
mento no turismo no período 
de verão e que, com o refor-
ço de voos no período juni-
no, irá ampliar ainda mais o 
fluxo de turistas. A secretá-
ria afirmou que o Governo 

Campina Grande recebe voos extras 
para o Maior São João do Mundo

turismo

Outras companhias aéreas podem anunciar voos extras para o São João nos próximos dias

Foto: Codecom/PB

Representantes da Gol e da secretaria confirmam acréscimo

Foto: Secom/PB

está negociando a ampliação 
da malha aérea e discutindo 
a possibilidade de mais voos 
extras para o período junino 
com outras empresas.

Para o presidente da PB-
Tur, Ferdinando Lucena, a 
Gol foi a primeira compa-
nhia a confirmar o acrésci-
mo, em uma medida que de-
verá ser seguida pelas outras 
empresas. Na opinião dele, a 
consolidação do Maior São 
João do Mundo tem sido um 
forte atrativo para a vinda 
de milhares de pessoas para 
Campina Grande. Ele afir-
mou ainda que esses voos be-
neficiam todas as cidades do 
entorno de Campina Grande 

e até João Pessoa, que recebe 
grande demanda de turistas 
que curtem as praias duran-
te o dia e sobem a serra para 
curtir os festejos juninos no 
final da tarde.

Rosália Lucas lembrou 
também que o Maior São João 
do Mundo é um dos even-
tos culturais nos quais a Em-
bratur trabalha a divulgação 
no mercado internacional. 
“O evento está completando 
40 anos em 2023 e essa mar-
ca irá atrair muito mais tu-
ristas. Todos querem conhe-
cer e participar desse grande 
evento, que se torna gigante 
a cada ano que passa”, pon-
tuou a secretária.

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

gerando interdição total no trân-
sito do 19km da BR-230, senti-
do João Pessoa-Cabedelo, até o 
início da noite de domingo.  De 
acordo com informações téc-
nicas da Defesa Civil da capi-
tal, o deslizamento foi provo-
cado pelo rompimento de uma 
galeria.

O deslizamento não deixou-
pessoas feridas, casas impacta-
das ou desabrigados. A Defesa 
Civil analisa ainda um  possível 
remanejamento de moradores 
da comunidade Santa Clara, no 
bairro do Castelo Branco. Além 
da comunidade, outras 44 áreas 
de risco seguem em monitora-
mento, como apontou o coorde-

nador da Defesa Civil do muni-
cípio, Kelson Chaves.

Logo após o deslizamento da 
barreira, equipes da Defesa Ci-
vil, Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra) e Empresa Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) fo-
ram acionadas para realizar a 
limpeza do local atingido por 
lama e outros resíduos.

O coordenador da Defesa Ci-
vil orientou que, em caso de al-
guma anormalidade, as pessoas 
que moram próximo a qualquer 
barreira que esteja em área de 
risco, devem deixar as casas e 
acionar a Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa Ci-
vil (Compdec-JP).

Barragem do Retiro, em Cuité, é mais um reservatório que vem recebendo água após o aumento no volume de chuvas no estado

Foto: Redes Sociais

Durante o final de semana foi registrado novo deslizamento na área
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Paraíba

Curtas
Foragido há um ano é 
localizado na capital

Idoso de 68 anos é preso 
acusado de abuso sexual

Goleiro morre em acidente 
no Sertão do estado

Policiais da Delegacia de Crimes Contra 
o Patrimônio da capital, na manhã de ontem, 
realizaram a captura de mais um foragido da 
Justiça da Paraíba, no bairro do Colinas do Sul.

A equipe da DCCPAT estava realizando 
diligências investigativas na áera, quando 
flagraram alguns homens pulando o muro de 
uma casa abandonada. Entre os três homens 
averiguados, estava um deles conhecido por 
“Hercules”. 

Foragido há cerca de um ano, com mandado de 
prisão em aberto expedido pela 6ª Vara Criminal 
da capital, ele já foi processado por crimes 
patrimoniais. Em 2021, ele foi flagrado com um 
veículo roubado e adulterado. Com a captura do 
foragido, as investigações sobre os demais crimes 
cometidos por ele serão melhor instruídas. 

Um idoso de 68 anos, suspeito de abuso sexual, 
teve a prisão preventiva decretada pela Justiça 
de Campina Grande e já foi transferido para um 
presídio da cidade. O delegado Cristiano Santos, 
informou que conclama a população para que 
“tendo outras vítimas, se apresentem à delegacia 
para que possamos endossar ainda mais o caso”, 
disse. 

O idoso, que se apresentava como pai de santo, 
é suspeito de abuso sexual contra três crianças e 
uma adolescente, inclusivbe contra a mãe de duas 
delas, em Campina Grande. Ele chegou a ameaçar 
as vítimas, que resolveram denunciar os crimes a 
seus responsáveis. 

O caso segue sob investigação da Delegacia 
de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a 
Juventude de Campina Grande. O idoso deve ser 
encaminhado a um presídio.

A Delegacia da Polícia Civil de Pombal, no 
Sertão do estado, em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal, está investigando os motivos 
do violento acidente que provocou a morte de 
José Eduardo Ferreira dos Santos, de 31 anos, 
conhecido como “Dué Goleiro”. 

A companheira da vítima, que viajava na 
garupa da moto, foi socorrida pelo Samu para o 
Hospital Regional de Pombal. A suspeita da PRF é 
que o acidente pode ter sido provocado pelas fortes 
chuvas que caiam naquele momento. 

O acidente aconteceu na tarde de domingo 
(19), na BR-230, próximo a Pombal, envolvendo a 
moto pilotada por “Dué Goleiro” e uma viatura da 
Polícia Civil, tendo o veículo oficial, de acordo com 
os primeiros levantamentos da PRF, aquaplanado 
na pista molhada e atingiu a lateral da motocicleta, 
que seguia no sentido contrário. 

Policiais sofreram ferimentos leves. O corpo do 
atleta e a moto ficaram debaixo da viatura policial. 
“Dué Goleiro” residia em Pombal e trabalhava 
como entregador. Os policiais civis retornavam de 
uma diligência em Sousa.

Homem é suspeito de estar envolvido em ataques criminosos; policiais apreenderam droga e coquetéis Molotov

Fugitivo do RN é preso em Campina 
MAIS UM

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

“Dué Goleiro” foi atingido pela viatura policial na BR-230

Foto: Redes sociais

Um homem de 23 anos 
apontado por envolvimen-
to em ataques criminosos, 
no Rio Grande do Norte, foi 
preso em Campina Grande, 
nesse domingo (19), na com-
panhia de uma adolescente. 
Os policiais da Delegacia de 
Repressão ao Crime Orga-
nizado apreenderam coque-
téis Molotov, drogas, balan-
ça de precisão e outros itens. 
Ele era considerado foragido, 
possuía um mandado de pri-
são em aberto e uma extensa 
ficha criminal.

A prisão de Erivanaldo 
da Silva Sales, segundo os 
delegados paraibanos Die-
go Beltrão e Aldrovilli Grisi, 
ocorreu após investigação de 
policiais civis do município 
de Parelhas (RN), que locali-
zaram o foragido e pediram 
apoio da polícia paraibana. 

De acordo com informa-
ções da polícia, no momento 
da abordagem, com o objeti-
vo de ludibriar os policiais, 

ele se apresentou como Mi-
guel Alves da Silva, no en-
tanto, no momento da abor-
dagem, foi descoberta a 
verdadeira identidade – Eri-
vanaldo da Silva Sales.

O foragido da Justiça do 

RN e a adolescente vão res-
ponder por tráfico de drogas 
e pela posse de material ex-
plosivo/incendiário, sendo 
a menor na condição de ato 
infracional equivalente aos 
crimes. O homem preso é in-

vestigado também por vários 
homicídios na região de Pare-
lhas, no Rio Grande do Nor-
te. Erivanaldo da Silva Sales é 
responsável por ordenar ata-
ques no município e na região 
do Seridó.

Parte do material encontrado com o suspeito, que estava na companhia de uma adolescente

O secretário de Adminis-
tração Penitenciária, João Al-
ves de Albuquerque, conce-
deu entrevista, ontem, sobre a 
notícia de que detentos da Pa-
raíba estariam comandando 
os ataques criminosos em ci-
dades do Rio Grande do Nor-
te. Ele informou que os dois 
identificados já foram trans-
feridos para o Presídio de Se-
gurança Máxima PB1, em João 
Pessoa.

Ontem, a Seap, liberou 
uma nota, onde reafirma o 
compromisso de colaboração 
que vem mantendo com o Es-

tado do Rio Grande do Nor-
te, no propósito de minimizar 
os efeitos das ações de gru-
pos criminosos contra o pa-
trimônio público daquele es-
tado e contra a população de 
um modo geral. Duas pessoas 
presas na Paraíba foram pon-
tualmente apontadas pela Po-
lícia Civil do RN na participa-
ção de algumas dessas ações. 

Prontamente foram deter-
minadas operações de segu-
rança nas unidades penais 
onde Erick Silva de Santana, 
que está detido na Peniten-
ciária de Segurança Máxima 

Doutor Romeu Gonçalves de 
Abrantes, em João Pessoa, e 
Igor Cavalcanti Coelho, deti-
do no Complexo Penitenciá-
rio do Serrotão, em Campina 
Grande, estavam localizados. 
Materiais recolhidos serão 
analisados pela Polícia Civil 
da Paraíba em interlocução 
direta com a Polícia Civil do 
RN. A condição de liderança 
desses indivíduos, contudo, 
dependerá do resultado das 
investigações que tramitam 
naquele Estado.

A situação vivida no Rio 
Grande do Norte é pontual, 

envolvendo seguimento cri-
minoso situado nos seus li-
mites territoriais, e por ra-
zões já explanadas, ligadas a 
medidas adotadas no âmbito 
do sistema prisional. 

A Segurança Pública do 
Estado da Paraíba, em seu 
conjunto, vem efetuando pri-
sões e adotando medidas de 
relevância dentro desse con-
texto, identificando aqui pes-
soas oriundas do RN que pos-
sam estar de um modo ou de 
outro colaborando para os 
ataques e aterrorizando a po-
pulação daquele Estado.

Dois líderes de ataques são transferidos

Uma troca de tiros ocorrida 
na madrugada de ontem, entre 
um grupo de desconhecidos 
e policiais penais de plantão 
no Presídio Raimundo Asfora 
(Serrotão), em Campina Gran-
de, terminou na morte do fo-
ragido da Justiça, identificado 
como Gustavo Guimarães da 
Silva, de 25 anos. 

Sobre essa ocorrência, a Se-
cretaria de Administração Pe-
nitenciária (Seap), informou 

que, na madrugada de ontem, 
os policiais penais de plantão 
no Serrotão detectaram movi-
mentação de pessoas nas ime-
diações da unidade prisional, 
em ação típica de tentativa de 
arremesso de substâncias e ob-
jetos ilícitos para dentro do pre-
sídio.  

O policial penal da guarita 
fez advertência verbal ao gru-
po que respondeu com dispa-
ros de arma de fogo, que rea-

giu de forma proporcional aos 
disparos. O grupo se evadiu 
da área. Posteriormente os po-
liciais penais observaram que 
uma das pessoas que atiraram 
contra a guarita estava ferida. 
De imediato foi providenciado 
o socorro dessa pessoa, que foi 
encaminhada ao Hospital de 
Trauma de Campina Grande, 
onde veio a óbito. 

De acordo com levantamen-
to realizado, tomou-se conheci-

mento que Gustavo Guimarães 
da Silva era foragido da Justiça. 
Contra ele existia mandado de 
prisão em aberto, por dois as-
saltos (art. 157) e outro pelo trá-
fico de droga. No local, os poli-
ciais penais encontraram junto 
ao socorrido uma arma de fogo, 
substâncias entorpecentes, os 
quais foram encaminhados à 
Polícia Civil para instauração 
dos procedimentos inerentes à 
Polícia Judiciária.

Homem é morto ao atirar contra policiais
eM CAMpInA GrAnde

Um traficante morreu on-
tem, após um confronto com 
policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organiza-
do (Draco), no município de 
Alcantil, Cariri do Estado. 
Eduardo Ferreira dos San-
tos, conhecido como “Dudu 
da Morte”, era tido como um 
dos homens mais procurados 
pela Polícia Civil da Paraíba.

Ele é apontado como par-
ticipante em quatro homicí-
dios ocorridos no início do 
ano, em João Pessoa. Dudu 

Traficante do RJ foi autor de quatro homicídios
Morto eM AlCAntIl

também era suspeito de trá-
fico de drogas. Com ele foi 
encontrado um fuzil 762 e 
uma quantidade de entor-
pecentes.

Eduardo integrava uma 
facção criminosa do Rio de 
Janeiro e com atuação em vá-
rios estados do país, e segun-
do a Polícia, estava tentando 
se estabelecer na capital pa-
raibana, promovendo a guer-
ra entre grupos criminosos.

“Essa ação que culminou 
no encontro de Eduardo é de 
extrema relevância para o 
combate ao crime em nosso 
estado. Ele era uma liderança 

Foto: Polícia Civil

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com
e estava com a incumbência 
não só de executar quem se 
colocava no seu caminho. Só 
este ano ele é suspeito de ter 
participado de quatro mor-
tes na capital, como também 
dar toda logística a uma fac-
ção criminosa que atua a ní-
vel nacional. 

Por ele ser esse líder entre 
os seus comparsas, com cer-
teza as investigações vão ter 
prosseguimento e chegare-
mos a mais pessoas envolvi-
das no mundo do crime que 
tinham relação com ele”, dis-
se o delegado Diego Beltrão, 
responsável pela Delegacia 

de Repressão ao Crime Or-
ganizado (Draco). 

O delegado informou ain-
da que Eduardo, ao perceber 
a presença dos policiais que fi-
zeram um cerco para prendê
-lo, acabou reagindo, atirando.

Diego destacou que com 
a apreensão do material e 
celulares, será possível che-
gar a outras pessoas que ti-
veram participação nos cri-
mes ocorridos na capital, e 
as ações criminosas que vi-
nham desenvolvendo na Re-
gião Metropolitana, em bus-
ca de estabelecer a atividade 
da facção.
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Este é o segundo caso apenas no mês de março. Três mulheres na fila de transplantes foram beneficiadas

PB registra nova doação de órgãos 
esperança

A segunda doação de 
múltiplos órgãos registra-
da na Paraíba, neste mês 
de março, ocorreu na ma-
drugada do domingo, no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa. Através do gesto, 
autorizado pela família, 
cinco pessoas terão suas 
vidas transformadas. 

O doador foi um homem 
de 27 anos, do qual estavam 
em condições para trans-
plante o fígado, os rins e as 
córneas. O caso foi acom-
panhado pela equipe mul-
tiprofissional da Organi-
zação à Procura de Órgãos 
(OPO), diretamente ligada 
à Central de Transplantes, 
desde a identificação do po-
tencial doador, conclusão 
do protocolo de morte en-
cefálica, entrevista familiar, 
retirada dos órgãos e enca-
minhamento aos hospitais 
onde acontecem os trans-
plantes. 

É da equipe da Central 
de Transplantes também a 
responsabilidade de comu-
nicar ao Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT) as 
inscrições efetuadas para a 
organização da lista nacio-
nal de receptores, receber 
notificações de morte en-
cefálica e determinar o en-
caminhamento e providen-
ciar o transporte de órgãos 
e tecidos para os centros 
transplantadores. Traba-
lho que é realizado 24 ho-
ras por dia, todos os dias 
da semana. 

Todos os órgãos doados 
foram recebidos por mu-
lheres. A receptora compa-
tível para o fígado foi uma 
pernambucana de 66 anos; 
já os rins foram para duas 

O presidente do Conse-
lho Estadual de Saúde (CES), 
Eduardo Cunha participa no 
período de 22 a 24 deste mês 
da 10ª Conferência Munici-
pal de Saúde na cidade de 
Patos. O evento vai aconte-
cer no Centro de Treinamen-
to da Igreja de Santo Antônio 
e tem como tema: “Garantir 
Direitos e Defender o SUS, a 
Vida e a Democracia”.

Eduardo Cunha explicou 
que a Conferência Municipal 
de Saúde tem a finalidade 
de avaliar a situação de saú-
de da população, a estrutu-
ra das Redes de Serviços e de 
Atenção à Saúde, os proces-
sos de trabalho da Secretaria 
Municipal de Saúde e formu-

lar diretrizes para subsidiar 
a elaboração do Plano Muni-
cipal de Saúde.

O Presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Patos, Claudemir Bento da 
Silva, explicou que serão 
discutidos quatro eixos em 
que os conferencistas irão 
escolher propostas de acor-
do com o tema que ele esco-
lheu para participar da dis-
cussão.

Os eixos são os seguintes: 
O Brasil que temos. O Brasil 
que queremos; O papel do 
controle social e dos Movi-
mentos sociais para salvar 
vidas; Garantir direitos e de-
fender o SUS, a vida e a de-
mocracia e Amanhã vai ser 

Presidente do Conselho Estadual de 
Saúde participa de conferência em Patos

sus

n 

Ao final da 
plenária, 
serão 
escolhidos 
os delegados 
para a 
Conferência 
Estadual 
de Saúde

outra vida para todas as pes-
soas. “Estamos obedecendo 
a resolução do Conselho Na-
cional e trazendo esses pró-
prios eixos à tona para que 
nós possamos aqui discu-
tir e criar propostas que ve-
nham a melhorar a saúde da 
nossa população, como tam-
bém do nosso estado para 
contribuir com a concepção 
do Plano Nacional de Saú-
de para os próximos quatro 
anos”, explicou.

Ao final da 10ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de 
Patos serão escolhidos os de-
legados que irão participar 
da Conferência Estadual de 
Saúde, que acontecerá em 
João Pessoa. 

Foto: Carlos Nunes/Secom-JP
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As córneas 
foram levadas 
para o Banco 
de Olhos 
porque 
precisam 
passar por 
uma avaliação 
antes do 
procedimento

paraibanas, de 44 e 55 anos. 
As córneas foram levadas 
para o Banco de Olhos, pois 
precisam passar por uma 
avaliação antes da realiza-
ção da cirurgia. 

“Após o transplante, 
com os cuidados adequa-
dos e o acompanhamento 
médico, muitos pacientes 
transplantados são capa-
zes de retomar suas ativida-
des cotidianas, incluindo, 
trabalho, estudos, ativida-
des sociais e físicas. A do-
ação é um ato voluntário 
e só ocorre com a permis-
são dos familiares, que têm 
nas mãos a oportunidade 
de salvar vidas, já que um 
doador pode beneficiar vá-
rios pacientes que estão na 
fila vivendo de esperança”, 
ressalta a diretora da Cen-
tral de Transplantes da Pa-
raíba, Rafaela Dias. 

Em 2023, a Paraíba já 
realizou 43 transplantes, 
e ainda aguardam na fila 
pela doação de um órgão 
ou tecido, 450 pessoas.

Procedimento foi realizado pelo Hospital de Trauma de João Pessoa, após autorização da família do doador, um homem de 27 anos

Foto: Secom-PB

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) realizou, no 
final de semana, uma re-
união com empresas ad-
ministradoras de condo-
mínios para contribuir no 
trabalho educacional de co-
nhecimento com os síndi-
cos sobre a coleta seletiva. A 
ação em conjunto da Emlur 
com o Ministério Público 
da Paraíba tem o objetivo 
de implementar a coleta se-
letiva de resíduos nos con-
domínios residenciais de 
João Pessoa. 

O objetivo é fazer cum-
prir a Lei Estadual de nº 
10.041/2013, que determi-
na a coleta seletiva de re-
síduos em todas as edifica-
ções residenciais com mais 
de três pavimentos. “Que-
remos começar nos grandes 
condomínios para depois 
alcançar todas as unidades 
habitacionais. Lançamos a 
ideia durante um curso de 
capacitação de síndicos pro-
fissionais, alcançando em 
torno de 80 pessoas”, afir-
ma o superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso.

O titular da Emlur expli-
ca que quem vai sinalizar 
os primeiros residenciais a 
receber a coleta seletiva se-
rão as administradoras de 
condomínios, conforme a 
adesão. “Faremos novas re-
uniões para apresentar essa 

PMJP se prepara para ampliar coleta seletiva em condomínios
sustentabilidade

n 

Objetivo 
da ação é 
expandir o 
recolhimento 
de resíduos 
sólidos e 
aumentar a 
geração de 
renda dos 
trabalhadores

política de resíduos sóli-
dos. Quando houver a ade-
são, nossa equipe de edu-
cadores ambientais estará 
nos condomínios para con-
tribuir com a implantação 
do sistema de reciclagem”, 
explicou. O promotor do 
MPPB, José Farias, desta-
ca que os condomínios são 
grandes geradores de resí-
duos, os quais poderiam es-
tar sendo reciclados. “Pre-
cisamos ampliar a coleta 
seletiva em João Pessoa. 
Além da questão ambien-
tal, isto vai fortalecer as as-
sociações de catadores da 
capital, o que será possível 
com o acesso a uma maior 
quantidade de resíduos re-
cicláveis”, destacou.

O diretor de Limpeza 
Urbana da Emlur, Clovis 
Correia, explica que o cro-

nograma de bairros aten-
didos pela coleta seletiva 
vai ser construído em con-
junto com os administrado-
res de condomínios. “Tere-
mos dois tipos de coleta em 
João Pessoa: a dos rejeitos, 

que será feita em um dia; e 
a dos resíduos recicláveis, 
que ocorrerá em outro dia”.

Coleta seletiva 
A coleta seletiva de ma-

teriais recicláveis de João 

Pessoa corresponde a 1,41% 
do total de resíduos reco-
lhidos nos domicílios pela 
Emlur, segundo dados do 
ano de 2021.  Conforme o 
Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamen-

to (SNIS), no Nordeste, a 
média de reciclagem é de 
1,48%. De acordo com Ricar-
do Veloso, o crescimento do 
índice vai depender da ade-
são dos moradores dos resi-
denciais.

Primeira abordagem da Emlur e MPPB ocorreu, no final de semana, durante um curso para síndico profissional com 80 pessoas
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Comemorando 
10 anos de 
criação, Caburé 
é a banda que 
dará o pontapé 
para a nova 
edição, com 
shows gratuitos 
de 12 artistas, 
sempre às 
terças-feiras, 
até 25 de abril
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Palco
Tabajara

                         ShowS   

Nova temporada do

A vitrine da música paraibana 
está de volta. O Palco Tabajara es-
treia hoje a nona edição do progra-
ma, que mescla vários estilos musi-
cais e artistas consagrados da cena 
local com revelações que estão des-
pontando agora no mercado auto-
ral e independente. Celebrando os 
20 anos da Usina Energisa, a tem-
porada 2023 contará com a partici-
pação de 12 atrações até o dia 25 de 
abril, sempre às terças-feiras, na Sala 
Vladimir Carvalho, às 20h, com en-
trada gratuita. O projeto é transmi-
tido pela Rádio Tabajara 105.5 FM 
e no canal do YouTube da emisso-
ra, além da TV da ALPB. Tudo para 
provar e deixar registrado a diver-
sidade musical paraibana.

A edição deste ano traz nomes 
que nunca haviam participado an-
tes do programa, a exemplo de Gabi 
Blue, Orijah, Iago D’Jampa, Musa 
Junkie, Dead Nomads e Lucas Dan-
tas. “O forte, a característica mais 
marcante da música paraibana é 
essa diversidade absurda que a gen-
te tem, desde estilos musicais, de 
bandas e compositores e compo-
sitoras. Isso fica bem claro quan-

do você assiste as temporadas do 
Palco Tabajara”, destaca Val Dona-
to, que volta a comandar o progra-
ma de auditório com Cintia Perom-
nia. Elas estarão hoje, ao vivo, para 
apresentar os grupos Caburé e Ma-
cumbia. “São duas bandas que tra-
zem uma malemolência na sua veia, 
no sangue, colocando todo mundo 
para dançar. São bandas com muita 
percussão e influências latinas mui-
to fortes”, adianta Val.

Caburé é uma banda paraibana 
de música caribenha que mantém 
suas bases estéticas entre Cancun 
e Mandacaru – e um cantor de bo-
leros performando em baile funk, 
para usar as referências presen-
tes em ‘Vadio’, um dos sucessos do 
grupo comandado pelo vocalista 
Titá Moura, que aceita a compara-
ção. “Existe essa relação no senti-
do de arquétipo que a música traz. 
Um cantor para a dança latina, para 
os corpos ativarem o lugar de sen-
sualidade, de conexão erótica den-
tro de uma certa polifonia de infor-
mações musicais contemporâneas. 
A gente acabou se alargando a par-
tir da matriz da música latina para 
toda música tropical que se propõe 
a fazer os corpos se movimentarem 
e redimensionarem suas sensuali-
dades”, explica o cantor e composi-
tor pessoense.

Titá sabe colocar seu público 
para dançar. Experiência que ele 
cultiva desde a época em que foi 
crooner, cantando em bandas de bai-
le. Em sua terceira passagem pelo 
Palco Tabajara desde que o progra-
ma passou a ser realizado na Usi-
na, o vocalista do Caburé dividirá 
o programa com a Macumbia, ban-
das que nasceram praticamente na 
mesma época e com quem Titá já 
cantou em suas primeiras forma-
ções. “Somos bandas coirmãs. So-
mos duas bandas da cidade com re-
levância e história que trabalham 

essa perspectiva da música latina 
e atuamos nesse território estético 
de forma mais expressiva. Eles são 
muito competentes, têm um traba-
lho explícito de uma música cuja 
temática explora o comportamento 
erótico e as reinvidicações de uma 
certa ética desse comportamento”, 
descreve o músico sobre as bandas 
que há três anos não se encontra-
vam pelos palcos.

Macumbia é uma banda que nas-
ceu em estúdio e, a partir de uma 
grande disseminação pela inter-
net, fizeram grande sucesso, inclu-
sive fora do estado, o que a levou a 
importantes festivais independen-
tes, tendo se apresentado ao lado de 
grandes nomes da música nacional. 
Eles cantam em espanhol e em por-
tuguês com letras que descrevem 
um cenário urbano em cenas do coti-
diano e do universo das festas. Com 
muita salsa e merengue, eles vão do 
Centro para praia e da praia para o 
Centro, como um circular 1500 ou 
um Mangabeira–Shopping, como 
citam na música Parahyba. “Eles fa-
zem quase uma metamúsica, em 
metalinguagem. Ela está no ambien-
te do baile, onde as pessoas se encon-
tram para dançar e flertar, falando 
sobre esse tipo de comportamento e 
ambiente”, define Titá.

A apresentação do Caburé no 
Palco Tabajara vem para celebrar 
também os 10 anos da banda. Para 
comemorar a data, eles lançaram 
neste mês o single ‘Esculacho’, e pre-
param outros dois que devem che-
gar em breve às plataformas de mú-
sica. O grupo também realizou um 
sonho antigo: um projeto que ocorre 
no primeiro sábado de cada mês no 
bar Loca como Tu Madre, em João 
Pessoa. O show do dia 1º de abril vai 
contar com a participação dos músi-
cos Lau Capym e Elon. Todas essas 
conquistas serão lembradas hoje. “O 
Palco Tabajara faz um trabalho de 

alicerce, de plantar as bases de uma 
relação radiofônica com os músicos 
da cidade. Os trabalhos que even-
tualmente tocam na programação 
são explanados diretamente para a 
plateia presencial. Isso é um valor 
muito importante porque remete 
a um tipo de relação e formato dos 
auditórios dos programas de rádio. 
Tem uma questão poética nisso. Não 
é raro ouvir as pessoas dizerem que 
nunca viram nosso show antes do 
Palco Tabajara”, finaliza Titá.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Hoje, na capital, 
celebrando os 20 
anos da Usina 
Energisa, começa 
o evento que dá 
protagonismo à 
música autoral 
paraibana

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site oficial da Rádio 
Tabajara

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Assim como o Caburé, a outra 
atração da programação de 
estreia do Palco Tabajara 2023, 
a banda Macumbia (acima), 
trabalha com a perspectiva da 
música latina
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Colunista colaborador

Tudo bem que se deve levar a vida como uma 
brincadeira. Porém, na vida há também 
coisas e situações que devemos nos portar 

com seriedade. E, quando as pessoas confundem 
esses momentos ou situações podem se dar mal. 
Foi o que aconteceu em São Paulo há alguns anos, 
mas só agora veio a público. Um casamento foi 
momentaneamente cancelado após a noiva fazer 
uma brincadeira fora de hora e dizer que não 
aceitava o esposo por livre e espontânea vontade. 
O caso ganhou as redes sociais quando o noivo 
Vanildo, de 38 anos, compartilhou as imagens. 
É possível ver quando ele concorda em aceitar a 
esposa por livre e espontânea vontade e ela, Mirian, 
de 39 anos, diz que “não”, rindo para, em seguida, 
dizer que estava brincando.

Porém, o juiz de paz não estava ali para 
brincadeiras e afirmou: “Não pode brincar. Não 
tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje, não vai 
ter casamento”. O castigo impingido aos noivos foi 
que, após muita insistência de familiares e amigos, 
a autoridade concordou em fazer a celebração no 
mesmo dia, mas depois de todos os casais que 
estavam presentes para o casamento coletivo. O 
noivo defendeu a futura esposa: “Ela sempre foi 
conhecida por ser brincalhona e nenhum dos dois 
tinha noção de que a brincadeira poderia levar ao 
cancelamento do casamento”.

No momento do “não” todos os presentes riram. 
Só o juiz não entendeu que era uma brincadeira. 
Os noivos acharam que ele foi muito rude ao 
não aceitar o pedido de desculpas. Hoje, seis 
anos depois, o casal continua junto. Para o hoje 
marido, sua esposa é uma excelente companheira 
e têm uma filha linda, de dois anos e seis meses. 
Perguntado por que não publicou as imagens antes, 
ele afirmou que ficou constrangido e demorou para 
ver o vídeo, gravado pelo irmão dele. Agora, decidiu 
compartilhar a história para evitar que outras 
pessoas passem pelo mesmo.

Sua intenção foi levar para o público essa 
situação, pois muitos não sabem que em uma 
hora dessas você não pode fazer qualquer tipo 
de brincadeira. Mesmo porque o Artigo 1.538 
do Código Civil considera a “afirmação de 
vontade” como algo solene e determina que a 
celebração do casamento seja “imediatamente 
suspensa” se algum dos contratantes declarar 
que a afirmação “não é livre e espontânea”. 
Ainda segundo a lei civil, o casamento não 
pode ser remarcado para o mesmo dia se for 
cancelado por causa dessa negativa.

Pagar por traição?
Já em Belo Horizonte, um casal celebrou contrato 

com uma cláusula de multa de R$ 180 mil, caso 
um dos cônjuges traísse o outro. Como o pacto 
antenupcial é um contrato feito antes da união, ali 
os noivos podem estabelecer as regras que irão 
vigorar durante a união. Os noivos argumentaram 
na Justiça que a indenização é “pelo possível 
constrangimento e vergonha que um dos nubentes 
pode passar aos olhos da sociedade”. O documento 
foi validado pela juíza titular da Vara de Registros 
Públicos de Belo Horizonte, que autorizou a inclusão 
da cláusula de multa no contrato.

Segundo a magistrada, embora para muitos 
soe estranha esta condição, os casais têm 
autonomia para decidir o conteúdo do acordo, 
desde que não violem os princípios da dignidade 
humana, da igualdade entre os cônjuges e da 
solidariedade familiar. Como o pacto antenupcial 
é um contrato feito antes da união, ali os noivos 
podem estabelecer as para sua futura união. O 
que não pode, na verdade, é se entender, tanto no 
casamento civil, quanto no religioso, é que esses 
atos são uma brincadeira e os noivos podem 
desfazê-los na porta da igreja ou do cartório. 
Contrariando, pois, a informalidade da atual 
sociedade tecnológica, principalmente os jovens 
devem estar informados que o nosso sistema legal é 
rígido, formal e enseja punições.

Fernando 
  Vasconcelos

Casamento não 
é brincadeira

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

Ela e suas tias
Antigamente tinha uma 

expressão: “Ficar para titia”, 
termo pejorativo para designar 
mulheres que não se casavam 
e/ou não eram escolhidas por 
um homem para ser seu par. 
Uma vez não escolhidas para 
o casamento, ferradas a sangue 
e ferro para o resto da vida. Re-
jeitada. Solteirona. E à margem 
da sociedade, do mundo e da 
vida. Por isso que muitas mu-
lheres preferiam o sacerdócio – 
freira, ou virar prostituta, para 
não ficar nesse lugar de solidão 
e cancelamento.

Ela teve algumas tias soltei-
ronas que conheceu. Até convi-
veu com algumas. Com umas 
teve sentimentos de empatia, 
com outras mais irritação, era 
muito jovem e imatura e ar-
rogante, como são os jovens e 
ainda não tinha o alcance para 
ler recalques, tristezas, sofri-
mentos e impotências. Ao lon-
go da vida foi se afeiçoando e 
vivenciando uma sororidade 
ainda latente e tardia, nos seus 
idos anos de juventude.

Uma tia nasceu 19 anos 
mais velha que a irmã caçula. 
O pai sumiu embrenhado na 
Expedição Rondon sem avi-
so nem despedidas, e depois 
desse tempo, voltou com a cara 
lambida. A mulher o aceitou 
de volta com gosto de horte-
lã na boca. E veio a segunda 
filha que, ao contrário da pri-
meira, era linda. A mais velha 
era considerada feia, e com um 
corpo não reconhecido pela 
beleza. Usava óculos e tinha 
os pés pequenos. E seios gran-
des. Morreu atropelada atrapa-

lhando o tráfego, como na mú-
sica de Chico. Tinha o nome 
das Dores no seu próprio. 

A segunda se apaixonou 
quando jovem, por um “ho-
mem de cor”. Imperdoável. 
Reprimida e reprovada, não 
quis saber mais desse negócio 
de paixão. Uma mulher bonita 
que se tornou professora. Mas 
a amargura lhe tomou as car-
nes e teve artrite. O seu corpo 
chorava de dor e as articula-
ções teimavam em encolher. 
Sozinha e com o olhar perdi-
do, virou uma estrela. Nem sei 
se cadente. Uma ingênua Eu-
gênia? Não tanto.

A terceira tinha nome dos 
anjos lá do céu. Tocando har-
pa e tudo. Silenciosa. Ensi-
mesmada a vida toda. Nunca 
se soube o que sentia. O que 
queria. Quieta observando o 
mundo e uma viva pobre ao 
seu redor. A cadeira de ba-
lanço era o seu habitat, quem 
sabe para lhe ninar tanto aca-
brunhamento. Morreu de um 
suspiro. Um sopro. Enquanto 
se balançava. Já velha e relega-
da à sua insignificância.

A única que se casou, me-
lhor teria feito se tivesse sim, fi-
cado no caritó. Qualquer traste 
era um passaporte de entrada 
ao paraíso. Ou ao inferno. Ti-
nha um nome tão doce. De ca-
ravela. Costurava para fora, 
como se dizia, mas os troca-
dos do seu suor? Jamais vira. 
O seu algoz abocanhava tudo. 
E trancava a dispensa para que 
não comesse fora de hora nem 
além da conta. Magrinha, tra-
balhava feito formiga, curva-

da numa máquina, enquanto o 
marido passava o dia na janela, 
vendo as pessoas passarem na 
calçada a caminho da missa. O 
oitão da catedral era o seu cati-
veiro. Anos depois, soube que 
nunca fez sexo e que esse ma-
rido que usava chapéu era im-
potente. Histórias do beco das 
ruas. Se falava. Também se des-
pediu da vida se ninando.

Mas teve uma outra tia que, 
essa sim, enfrentou a solteiri-
ce reconhecida. Tinha nome 
de anjo também. Angelical e 
de cabelos em neve, mesmo 
na mocidade. Naquela épo-
ca as mulheres tinham nomes 
assim. Uma identidade sagra-
da e sofrida para que já lhe ou-
torgassem esse lugar de ina-
nição e culpas e pecados. Era 
professora também. E como 
tinha quase um halo sobre a 
cabeça, era muito admirada. 
Tanto que, virou nome de rua. 
Católica fervorosa. Rezava o 
tempo todo. Mas foi no dese-
quilíbrio emocional, na peque-
na (ou grande loucura), que o 
seu corpo se defendia. Como 
tão bem já disseram as estu-
diosas, as mulheres do século 
dezenove encontravam na his-
teria, na loucura, a saída para 
tantas faltas. Ainda mais aque-
las tão proibidas. O desejo! Ah 
esse assombro indomável.

E last but not least, tinha ain-
da aquela tia que vestia azul. 
Rosto moreno, magra, feições 
dos povos originários e usa-
va uma trança fina. Sozinha 
no mundo, morava de favor 
na casa dos parentes. Andava 
a cidade toda a pé. Sem mui-

ta conversa. E gostava de suco 
de maracujá, quando sob um 
sol escaldante, fazia alguma 
visita repentina, e se refaste-
lava do cansaço e suor na tes-
ta. Quantas vezes lhe levou 
em casa. A única carona que 
aceitava. Era arisca e respon-
dona. E doce também. A so-
brinha sentia orgulho de ates-
tarem a parecença.

Mulheres tias e santas. San-
tas e loucas. A loucura femini-
na. O sofrimento das mulhe-
res. Seus arcabouços e prisões 
tão declaradas. E sem direito a 
voto, à defesa, à liberdade, ou 
a qualquer direito que as pro-
tegesse. E ainda dizem que, 
tempo bom era antigamente. 
Qual nada! Tempo bom é hoje. 
Ainda mais para as mulheres. 
Nenhuma passa mais fome di-
tada, se deixa enredar na “feiu-
ra” (mesmo com a indústria da 
beleza extremada e do corpo 
ideal); silencia quando quer fa-
lar; ou larga de mão o seu esco-
lhido para amar, seja ele preto, 
branco ou amarelo.

E como essas tias, muitas 
mulheres tiveram o seu des-
tino traçado. Destino esse 
que de nada é biológico, mas 
um destino criado e determi-
nado pela cultura. A cultura 
dos homens.

A violência contra a mulher 
continua de forma avassalado-
ra. O feminicídio desenfreado. 
Mas as conquistas das mulhe-
res, principalmente no que diz 
respeito ao seu desejo, inclusi-
ve e principalmente o sexual, 
essas são irreversíveis.

Viva as mulheres!

Theo de Barros, Quarteto Novo e Geraldo Vandré
A música brasileira ficou mais po-

bre na semana passada, mas pouquíssi-
ma gente – e repito, pouquíssima gente 
mesmo – sabe disso. Na madrugada da 
última quarta-feira (15), morria o compo-
sitor, violonista, arranjador e cantor ca-
rioca Theo de Barros, nome artístico de 
Theofilo Augusto de Barros Neto, cinco 
dias após completar 80 anos de idade. A 
causa da morte não foi revelada, mas só 
por ter participado do incrível Quarteto 
Novo, já teria seu nome escrito nos anais 
da música popular brasileira. Mas ele foi 
mais além, muito mais além – e ainda 
menos gente sabe disso.

Os obituários que foram lançados 
nos portais e jornais do país foram tí-
midos, frios e impessoais ao abordar a 
carreira de Theo de Barros. Ok, ele não 
era de discos – lançou apenas seis dis-
cos solos em mais de 60 anos de carrei-
ra, o primeiro em 1980 e o segundo, 17 
anos depois – o mais recente data do ano 
passado, Notas Brasileiras.

A relação de Theo de Barros com a 
Paraíba, artisticamente falando, é estrei-
ta. Corria 1966 quando a marcha-rancho 
‘Porta-estandarte’, do paraibano Geral-
do Vandré e do baiano Fernando Lona, 
venceu o Festival Nacional de Música Po-
pular da TV Excelsior (SP) com a inter-
pretação de Tuca e Airto Moreira (que in-
tegrava o Sambalanço Trio).

De acordo com o biógrafo Jorge Fer-
nando dos Santos em Vandré: O Homem 
que Disse Não, isso deu ânimo para o pa-
raibano sair em turnê aqui pelo Nordes-
te acompanhado por uma banda dos so-
nhos: o próprio Airto Moreira na bateria; 
Théo de Barros no violão e Heraldo Mon-
te na guitarra. Este era o Trio Novo. 

É bom lembrar que, naquele ano 
(1966), Vandré estava envolvido na com-
posição da trilha sonora do filme A Hora e 
a Vez de Augusto Matraga (de Roberto San-
tos) e, através de pesquisas que realizou 
para encontrar a sonoridade que marca-
ria o longa-metragem, foi se especializan-
do no universo da viola caipira, que al-
cança na musicografia de Vandré o ponto 
alto com ‘Disparada’, dele e Theo de Bar-
ros, vencedora de outro Festival de Músi-
ca Popular Brasileira daquele ano, este na 

Record (um foi em junho e o outro, em se-
tembro), na voz de Jair Rodrigues.

Com um arranjo moderno, que le-
vava a moda de viola a outro patamar, 
‘Disparada’ é um marco na carreira de 
Theo de Barros (e, claro, de Vandré tam-
bém), que em 1967 entraria em estúdio 
para mostrar sua grande habilidade ao 
violão no único disco do Quarteto Novo. 
Em tempo: embora seja uma das mú-
sicas mais importantes da carreira do 
cantor e compositor paraibano, grava-
da por Elba Ramalho, Sérgio Reis, Zizi 
Possi e até o rapper Rappin’ Hood, Ge-
raldo Vandré só a lançou ‘Disparada’ em 
compacto, pela RCA, em 1966.

No documentário O Que Sou Nun-
ca Escondi, de 2009, a ex-mulher de Van-
dré, Nilce Tranjan, afirma: “Não haveria 
Quarteto novo sem o Geraldo”, detalhan-
do que o coautor de ‘Disparada’ (e, a par-
tir de 1968, de ‘Caminhando’) chegava a 
trancar o Quarteto Novo – que era o Trio 
Novo mais o então flautista Hermeto Pas-
coal – no porão da casa de um amigo, para 
que “eles pudessem ensaiar sem distra-
ções” (em 2014, Heraldo Monte rechaçou 
a informação, garantindo que os ensaios 
não eram tão rigorosos assim).

Fato é que cinco das sete músicas do 
LP Quarteto Novo, apontado como um 
marco da música instrumental brasilei-
ra, levam a assinatura de Geraldo Van-

dré, incluindo duas das três parcerias 
conhecidas do paraibano com Hermeto 
Pascoal (‘O ovo’, que se tornaria presen-
ça constante nas apresentações do Bru-
xo alagoano, e ‘Canto geral’ – a terceira 
é ‘De serra, de terra e de mar’, dos dois e 
Theo de Barros, lançada no LP Canto Ge-
ral, que sairia em 1968).

Completam o repertório de capricha-
das versões instrumentais ‘Fica mal com 
Deus’, Canta Maria’ (ambas de Vandré), 
‘Misturada’ (Vandré e Airto Moreira), ‘Al-
godão’ (Luiz Gonzaga e Zé Dantas) e ‘Vim 
de Sant’Ana’, de Theo de Barros, que nessa 
faixa, a que fecha o LP, exibe toda a versati-
lidade de grande violonista que foi.

Vandré, como é conhecido, vive lon-
ge dos holofotes e, mais ainda, das redes 
sociais. Não se ouviu qualquer pronun-
ciamento dele a respeito da partida do 
parceiro. Já Hermeto, de pronto, gravou 
um vídeo e divulgou na Internet, lamen-
tando a partida do colega de Quarte-
to Novo: “A vida é assim mesmo, a gen-
te está de passagem, e chega a hora de 
todo o homem. Chegou a hora de – para 
mim – um dos maiores músicos do pla-
neta Terra, Theo (de) Barros, meu irmão-
zão. Vai lá e complementa o som com a 
turma toda que tá lá. E até breve... Deus 
meu deu só mais 50 anos aqui na Terra, 
mas logo, logo, nós tamos juntos! Um bei-
jo bem lindo pra você”.

Foto: Bruno Conrado/Divulgação

Carioca Theo de Barros, coautor de ‘Disparada’, morreu no último dia 15

Foto: Pixabay

Código Civil considera a “afirmação de vontade” como solene
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Haicai ou haikai é um vocábulo composto 
por duas palavras da língua japonesa. 
Hai = brincadeira, gracejo; kai = 

harmonia, realização. Haikais são pequenos 
poemas com métrica e moldes orientais. É 
formado por uma única estrofe com três versos 
como neste modelo: 

Um guriatã 
de mavioso cantar 
passou por aqui. 

Observem que os versos são formados da 
seguinte maneira: o 1º verso tem cinco sílabas 
poéticas, o 2º tem sete sílabas, e o 3º, cinco, 
formando um total de 17 sílabas poéticas ao 
todo. Só se conta até a última sílaba tônica. 
Não se deve dar títulos aos poemas nem 
numerá-los.

É bastante difundido no Japão e o poeta 
Bashô foi o maior de todos os haijns. Haijin é 
outra palavra japonesa que significa o poeta 
que escreve haikais. Podem vir acompanhados 
de ilustrações e “transmitem um ideia, ou um 
sentimento, com poucas palavras, sempre 
falando da natureza. É uma poesia que as 
crianças sabem entender melhor do que os 
adultos.” 

A escritora Ana Miranda publicou um 
belíssimo livro que integra a coleção Memória e 
História (Cia. das Letrinhas). O título é Tomie: as 
cerejeiras na noite. É uma biografia da artista 
plástica nipo-brasileira Tomie Othake e contou 
com ilustrações de Maria Eugênia e fotos do 
próprio acervo de Tomie.

Não poderiam faltar referências a essa 
modalidade poética muito difundida nas 
terras do sol nascente. Foi na escola que 
Tomie conheceu a poesia de Bashô, um 
andarilho sábio que saiu difundido poesia 
por onde passava, adquirindo muitos adeptos 
e admiradores. Um dos seus alunos, Kikaku, 
escreveu um poema e mandou para o mestre. 
Vejam o resultado: 

Libélulas vermelhas! 
Tire suas asas 
E serão pimentas! 
Bashô respondeu com outro haikai:

Estas pimentas! 
Ponha nelas asas 
E serão libélulas! 

No Brasil, adquiriu um jeitinho brasileiro 
e nem sempre segue o modelo rígido das 17 
sílabas poéticas. Na Paraíba, vários poetas vêm 
publicando haikais e cito Saulo Mendonça, José 
Edmilson Rodrigues e Maria Valéria Rezende. 
Saulo Mendonça e José Edmilson escrevem 
para adultos, Maria Valéria publica haikais 
para crianças.

Seguem poemas de Saulo Mendonça do 
livro Pirilampo (Editora A União, 2005), uma 
edição bilíngue: português/espanhol, e de José 
Edmilson Rodrigues, Dueto de manhãs (Editora 
Mondrongo, 2022): 

Um gato dorme 
sobre a balança: 
sono pesado. 

De José Edmilson, pinçamos o poema de 
abertura do livro: 

Alma que se esvai. 
Da igreja badalam sinos 
no olhar de quem fica. 

Maria Valéria Rezende publicou No risco 
do caracol (Autêntica, 2008) com ilustrações de 
Marlette Menezes. Está inserido na categoria livro 
infantil. Na apresentação, a autora afirma que o 
haikai é como uma “fotografia” com palavras de 
um momento único que o poeta viu, ouviu, sentiu, 
e que o encantou, na natureza. 

Inverno é promessa 
de muita fartura 
roupa nova e festa.

Ficam estes exemplos para apreciação dos 
leitores e um convite para a leitura. Maria Valéria 
Rezende não é paraibana de nascimento (ela 
vem de Santos, SP), mas aqui aclimatou-se, vem 
produzindo e publicando na terrinha.

Haicai ou haikai

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

ESTREIAS

SHAzAm! FúRIA doS dEuSES (Sha-
zam! Fury of the Gods. EUA. Dir: David F. 
Sandberg. Aventura. Livre). Deuses anti-
gos chegam à Terra em busca da magia 
roubada deles há muito tempo. Shazam 
(Zachary Levi) e seus aliados são lançados 
em uma batalha por seus superpoderes, 
suas vidas e o destino do mundo. CENTER-
PLEX MAG 1 (dub.): 19h30; CENTERPLEX 
MAG 3 (dub.): 16h (dub.) - 18h45 (dub.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
15h30 - 18h30 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (leg.): 14h30 (exceto qua.) - 17h30 (ex-
ceto qua.) - 20h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 13h15 - 16h - 19h - 22h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h - 18h - 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.) - 16h - 19h 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
15h - 18h (exceto qua.) - 21h (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 
17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
17h - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 17h - 19h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30. 

Tudo Em Todo o LugAR Ao mESmo 
TEmpo (Everything Everywhere All at Once. 
EUA. Dir: Daniel Kwan e Daniel Scheinert. 
Aventura. 14 anos). Uma ruptura interdimen-
sional bagunça a realidade e uma inespera-
da heroína (Michelle Yeoh) precisa usar seus 
novos poderes para lutar contra os perigos bi-
zarros do multiverso. Reestreia do vencedor de 
Melhor Filme no Oscar 2023. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h15 (exceto qua.); CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 20h15.

pRÉ-ESTREIA (dIA 22/3)

JoHn WIck 4: BABA YAgA (John Wick: 
Chapter 4. EUA. Dir: Chad Stahelski. Ação. 14 
anos). Com o preço por sua cabeça cada vez 
maior, o lendário assassino de aluguel John 
Wick (Keanu Reeves) leva sua luta contra a Alta 
Cúpula enquanto procura os jogadores mais 
poderosos do submundo, dos EUA a França, 
do Japão a Alemanha. CENTERPLEX MAG 1: 
17h (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 14h - 17h30 - 21h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 18h30 - 
22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h 
- 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 18h - 21h30.

conTInuAÇÃo

A BALEIA (The Whale. EUA. Dir: Darren 
Aronofsky. Drama. 16 anos). Um professor re-
cluso (Brendan Fraser) que vive com obesida-
de severa tenta se reconectar com sua distan-
te filha adolescente para uma última chance 
de redenção. CENTERTPLEX MAG 2 (leg.): 
17h30 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 18h45 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 17h50.

coRAÇÃo dE pAI - SÃo JoSÉ (Corazón 
de Padre. Espanha. Dir: Andrés Garrigó e An-
tonio Cuadri. Documentário. Livre). Aprofun-
de-se na vida da figura bíblica de José e a 
sua influência atualmente. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 14h (apenas sáb. e dom.) - 
19h (seg. e ter.).

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 in-
fância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jo-
nathan Majors), ressurge depois de cumprir 
uma longa sentença na prisão, ele está an-
sioso para provar que merece sua chance 
no ringue. CENTERTPLEX MAG 1 (leg.): 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h45 (exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
16h15 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 17h15 (qui. a dom.) - 22h10 (qui. 
a dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 21h.

gATo dE BoTAS 2: o úLTImo pEdIdo 
(Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: Tom 
Wheeler. Animação. Livre). O Gato de Botas 
descobre que sua paixão pela aventura co-
brou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pes-
soal, ele queimou oito de suas nove vidas. 
Com apenas a restante, ele precisa encontrar 
a mítica Estrela dos Desejos, capaz de restau-
rar suas vidas. CENTERTPLEX MAG 4 (dub.): 
15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h45 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h (sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h (sáb. e dom.).

HomEm-FoRmIgA E A VESpA: QuAn-
TumAnIA (Ant-Man and The Wasp: Quan-
tumania. EUA. Dir: Peyton Reed. Aventura. 
Livre). O Homem-Formiga (Paul Rudd) e a 
Vespa (Evangeline Lilly) lutam contra Kang, 
o Conquistador (Jonathan Majors), no rei-
no quântico. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
14h30 (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 15h455 (exceto seg. e qua.) 
- 18h30 (exceto seg. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h40; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 16h40.

pânIco 6 (Scream 6. EUA. Dir: Tyler Gil-
lett e Matt Bettinelli-Olpin. Terror. 16 anos). 
Os quatro sobreviventes do massacre reali-
zado pelo Ghostface, decidem deixar Woods-
boro para trás em busca de um novo come-
ço em Nova York. Mas não demora muito 
para eles se tornarem alvo de um novo se-
rial killer. CENTERTPLEX MAG 4: 18h (dub.) 
- 20h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 
14h45 (sáb. e dom.) - 17h15 (exceto seg. e ter.) 
- 19h45 (qui. a dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (dub.): 15h15 (exceto qua.) - 17h45 (exceto 
qua.) - 20h15 (exceto qua.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 5 (dub.): 14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h30 
(exceto seg.) - 16h15 (exceto seg.) - 19h15 (ex-
ceto seg. e qua.) - 21h50 (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h20 - 17h40 - 

20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h20 
- 17h40 - 20h.

65 – AmEAÇA pRÉ-HISTóRIcA (65. EUA. 
Dir: Scott Beck e Bryan Woods. Ficção cientí-
fica. 12 anos). Após um catastrófico acidente 
o levar à uma queda em um planeta desco-
nhecido, o piloto Mills (Adam Driver) rapida-
mente descobre que ele está preso na Ter-
ra... 65 milhões de anos atrás. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h30 (dub.) - 18h40 (leg., exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
19h45 (qui. a dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 19h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 19h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h.

cInE BAngÜÊ (Jp) - mARÇo

AndAnÇA (Brasil. Dir: Pedro Bronz. Docu-
mentário. Livre). Filme aborda a vida e obra 
de Beth Carvalho. CINE BANGÜÊ: 22/3 - 19h.

coRSAgE (Áustria, Luxemburgo, Ale-
manha e França. Dir: Marie Kreutzer. Drama. 
16 anos). A Imperatriz Elizabeth da Áustria 
é idolatrada por sua beleza, mas, quando 
completa 40 anos, inicia uma cruzada para 
tentar manter sua imagem pública. CINE 
BANGÜÊ: 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: 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 mulhe-
res fazem o melhor que podem para controlar 
tudo ao seu redor (até mesmo outras mulheres) 
para resistir à tentação. CINE BANGÜÊ: 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: 25/3 - 15h; 26/3 - 16h.

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

SHoRTBuS (EUA. Dir: John Cameron Mit-
chell. Drama. 18 anos). Jovens de Nova York se 
desafiam emocionalmente pelas interseções 
cômicas e trágicas entre amor e sexo. CINE 
BANGÜÊ: 25/3 - 19h; 27/3 - 18h30.

• 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

Serviço

Após esgotar quatro concertos no 
início deste ano em Portugal, Agnes 
Nunes, a jovem baiana que cresceu na 
Paraíba, volta a cruzar o Atlântico para 
oito apresentações pela Europa. Todas 
as datas contam ainda com a cantora 
e compositora brasileira, Mari Fróes, 
também artista da Bagua Records, que 
fará a abertura dos shows.

Depois de se apresentar em Barcelona 
e Londres no último final de semana, 
amanhã ela leva seu show ao Teatro 
Maria Matos, em Lisboa. Ainda em terras 
portuguesas, na próxima sexta-feira (dia 
24), segue para um concerto na Casa da 
Música, no Porto e, no dia seguinte (25), 
chega em Coimbra, para apresentação 
no Auditório Conservatório. Já no dia 
28, a artista se apresenta na casa de 
shows alemã Gretchen, em Berlim. 
No dia 30, Agnes faz show na The 
Sugar Club, principal casa de show de 

Dublin, na Irlanda. A artista encerra o 
cronograma de apresentações de volta 
a Portugal, em Braga.

Agnes Nunes nasceu em Feira de 
Santana, na Bahia, mas se mudou para 
a Paraíba quando ainda era criança. 
Morou no Sertão do estado, desenvolveu 
os seus primeiros trabalhos musicais em 
Campina Grande e hoje vive no Rio de 
Janeiro. Com apenas 20 anos, a jovem 
baiana transita entre gêneros musicais 
como MPB, forró e blues.

Em apenas quatro anos de carreira, 
Agnes já soma 28 músicas lançadas. 
Em 2022, destaque para o lançamento 
do seu primeiro álbum, Menina Mulher, 
e o convite para participar do projeto 
‘Nós, Voz, Eles 2’, da cantora Sandy, 
em que apresentaram a música ‘De 
cada vez’. Além disso, a artista subiu 
pela primeira vez ao Palco Sunset 
do Rock in Rio, se apresentando no 
espetáculo 1985: A homenagem, ao lado 
da paraibana Elba Ramalho.

Até o final do mês, artista fará shows em Berlim, Dublin e cidades de Portugal

Agnes Nunes continua com 
segunda turnê pela Europa

Música

Da Redação
Foto: Vanessa Bumbeers/Netflix

Agnes transita entre MPB, forró e ‘blues’



12    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de março de 2023 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoCultura

Parceria entre a Editora A União e a Editora da UEPB resgata livro do paraibano Félix Araújo de 1964

Engajamento permeia Obra Poética
Literatura

Tamar tem cabelos escuros e lábios ver-
melhos. Usa um vestido azul, e no auge 
dos seus 17 anos e do amor do seu aman-
te, canta, fala palavras doces e é remédio 
para as dores emocionais. Deus existe nos 
olhos da amada do eu lírico que é extensão 
dos rios, montanhas e árvores de Cabacei-
ras, por onde vagueia o jovem de 18 anos, 
e a representação idealizada de suas fan-
tasias amorosas. Tamar ama-o e deseja-o, 
e é capaz de aliviar, com seus beijos e carí-
cias, a angústia da existência, e de alimen-
tar a juventude dos seus dias.

Ela flutua, “branda e vaporosa”, pelas 
suas manhãs, noites e madrugadas, em es-
pecial nas tristes e tediosas, visível apenas 
para seu amado. Um mistério, um segredo, 
uma mulher especial por ser o amor e o sen-
tido da vida; Tamar é a personificação do 
amor. Mas, o jovem eu lírico sabe que não 
há futuro para os dois, que a morte bate à 
porta da sua fantasia, porque “a realidade 
caía como u’a mão ameaçadora sobre mim”, 
ele diz, e assim vai se despedindo aos pou-
cos da mulher cujos olhos negros vão fican-
do “tristes como a chuva”. Até que Tamar se 
vai, não resiste às intempéries realistas da 
vida adulta do amado. 

O poema em prosa Tamar foi escrito du-
rante as férias do escritor e político cabacei-
rense Félix Araújo, em 1940, quando ele tinha 
18 anos, e está publicado em Obra Poética, li-
vro que reúne grande parte da produção lite-
rária do paraibano, reeditado a partir da edi-
ção de 1964, e republicado em 2022, resultado 
de uma parceria entre as Editoras A União e 
Eduepb. Na edição também está um compi-
lado de poesias ao qual o autor deu o nome 
de Dor, textos que expõem suas ideias sobre 
o mundo, intitulados Fraternidade, além de 
poemas e cartas no capítulo Folhas Soltas, e 
Crônicas, fechando a publicação. 

Os textos que abrem o livro, sobre a mu-
lher idealizada pelo jovem Félix, dão lugar a 
um universo desesperançoso e triste à me-
dida que se aproxima, na sequência, das 
poesias de Dor, colecionadas em um caderno 
durante os três meses em que o autor acom-
panha a agonia e morte do pai, em 1942. So-
bre os versos, Félix Araújo escreve: “Incli-
nado à tristeza das visões pessimistas, por 

Funjope divulga elenco do espetáculo A Paixão de Cristo
MusicaL

A Paixão de Cristo pro-
duzida pela Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da 
sua Fundação Cultural 
(Funjope), terá o ator Henri 
Castelli para viver o papel 
de Jesus no espetáculo. O 
elenco conta ainda com no-
mes como Ingrid Trigueiro, 
Dany Barbosa, Mika Bar-
ros, Nelson Alexandre e Vi-
tor Blam, que estão entre os 
40 artistas locais seleciona-
dos em edital, além de 40 
técnicos. O musical será en-
cenado no Adro do Centro 
Cultural São Francisco, no 
Centro Histórico da capital 
paraibana, entre os dias 6 e 
9 de abril.

Este ano, a montagem 
envolve atores e atrizes lo-
cais, com a participação da 
atriz Érika Januza, que in-
terpretará uma Maria ne-
gra, a Companhia Muni-
cipal de Dança, músicos 
locais e alunos bailarinos 
da Secretaria de Educação 
e Cultura (Sedec), totali-
zando mais de 60 pessoas 
em cena, entre elas 40 ato-
res selecionados em edital 
da Funjope, que teve mais 
de 170 inscritos.

“A nossa Paixão de Cris-
to é um espetáculo que está 
se consolidando a cada ano 
na cidade. Temos uma expe-
riência belíssima do ano pas-
sado e estamos voltando a 
valorizar os nossos artistas e 
técnicos de João Pessoa, for-
mando uma equipe de quase 
80 profissionais para a mon-
tagem do espetáculo”, disse 
o diretor executivo da Fun-

jope, Marcus Alves, apon-
tando que o mote é sempre 
valorizar tanto o Centro His-
tórico quanto o Museu de 
São Francisco.

A edição deste ano do es-
petáculo tem texto do ator e 
professor de teatro Everaldo 
Vasconcelos e direção-geral 
do ator Edilson Alves. Duran-
te a apresentação serão exe-
cutadas oito músicas tradicio-

nais religiosas. Completam 
a equipe técnica a cenogra-
fia e adereços do ator Dadá 
Venceslau; o figurino de Nel-
son Alexandre; a assessoria de 
Sânzia Márcia e Adriana Ger-
mano; os assistentes são Edvâ-
nia Maria, Washington Sera-
fim, Rogério Gomes; a direção 
musical do maestro Rogério 
Borges, além do assistente de 
direção José Maciel.

Este é o segundo ano em 
que a Fundação Cultural  de 
João Pessoa organiza o es-
petáculo. Em 2022, a ence-
nação lotou o adro do Cen-
tro Cultural São Francisco. 
Este ano, a Funjope preten-
de repetir o feito, ressaltan-
do a cena do teatro e da mú-
sica de João Pessoa.

A primeira noite de apre-
sentação será no dia 6 de 

abril, quinta-feira, às 19h. Na 
sexta-feira (dia 7) e sábado 
(8), serão duas apresentações, 
sempre às 18h e 20h30. Já no 
domingo (dia 9), o espetácu-
lo será a partir das 19h.

Até a estreia da nova mon-
tagem de A Paixão de Cristo, os 
ensaios acontecem todas as 
segundas, quartas e sextas-
feiras, no Teatro Lima Penan-
te, no Centro da capital.

Da Redação

educação e temperamento, senti-me, naque-
les meses, desambientado e só, sem a cora-
gem da reação contra o sofrimento, prisio-
neiro da mais dominadora saudade”. Tudo 
isso agravado pelos problemas financeiros 
da família pobre e da pausa nos estudos que 
foi consequência da situação: “Foi naqueles 
dias tristes que nasceram os versos deste li-
vro, a marca do meu desengano e da minha 
angústia”. Nos 38 poemas, o escritor dá voz 
a sentimentos como tristeza, solidão, angús-
tia, tédio, medo e saudade, passeia por lem-
branças de infância, fala sobre a morte de 
Deus e chega a considerar a própria morte 
como um alívio para o tormento. 

É possível observar o retorno da espe-
rança e de sentimentos positivos nos textos 
reunidos no capítulo Fraternidade, no qual 
profere suas ideias ao mundo, por meio de 
conselhos, orientações que possibilitariam 
alcançar a fraternidade: “Luta, com invencí-
vel serenidade e persistência, para que tudo 
que te cerca, os homens e as coisas sejam feli-
zes. Aquela que é vítima de injustiça? Apres-
sa-te em defender os seus direitos esqueci-
dos. Aquele outro está com fome? Divide o 
teu pão”. Os posicionamentos políticos doho-
mem que foi vereador em Campina Grande, 
assassinado aos 30 anos, enquanto presidia a 
comissão que analisava contas do então pre-
feito Plínio Lemos, ficam bem claros no ca-
pitulo, no qual também fala de trabalho, ex-
ploração e libertação do homem. 

As vivências do jovem Félix, pracinha 
voluntário da Força Expedicionária Brasi-
leira (FEB), em guerra, na Itália, entre 1944 
e 1945, enviadas em cartas para a mãe e ca-
maradas, assim como as crônicas do tam-
bém jornalista com olhar sensível para o 
cotidiano, estão reunidas nos dois últimos 
capítulos da publicação. A narração sobre 
a resistência da cajazeira do Seu Né, árvo-
re silenciosa do mercado de Cabaceiras que 
acabou sendo vencida pelo machado ins-
titucional, é um exemplo da sensibilidade 
e engajamento do político, escritor e jorna-
lista paraibano que foi arrancado da vida 
cedo demais. Que tenha encontrado con-
solo nos braços de Tamar.

Obra Poética pode ser encontrada na Li-
vraria A União, no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa, como tam-
bém na Livraria Nobel e no Sebo Cata Li-
vros, ambos em Campina Grande.
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Renata Escarião 

renataescariao@gmail.com

Coletânea, que traz os selos 
Latus e Lourdes Ramalho, 
é um apanhado de textos 
literários do escritor 
paraibano que reúne cinco 
obras: ‘Tamar’, ‘Dor’, 
‘Fraternidade’, ‘Folhas 
Soltas’ e ‘Crônicas’

Foto: Rodrigo Barbosa/DivulgaçãoFoto: Ari Falcão/DivulgaçãoFoto: Marcio Farias/Divulgação

Henri Castelli (E) vai viver o papel de Jesus Cristo na montagem, que terá no seu elenco nomes como as paraibanas Ingrid Trigueiro (C) e Danny Barbosa (D)
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Governador João Azevêdo destaca importância do projeto, que garantirá primeiro sistema híbrido do país

Lula vai inaugurar parque energético
na paraíba

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

O presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT), chega amanhã à Pa-
raíba para a inauguração do 
Parque Eólico Chafariz, no 
município de Santa Luzia. O 
governador do Estado, João 
Azevêdo (PSB), ressaltou, on-
tem, a importância do proje-
to, com a presença do petis-
ta. Essa é a primeira vez que 
o Brasil tem um sistema de 
energia híbrido (solar e eó-
lica). 

Durante o programa Con-
versa com o Governador, o 
chefe do executivo estadual 
comentou que durante a 
inauguração serão instala-
das as últimas placas sola-
res para o sistema começar 
a operar plenamente. “Parte 
dele está em operação, mas 
durante a solenidade ele irá 
operar como um todo. É um 
projeto com investimentos 
de mais de três bilhões. [...] 
Isso tudo indo na direção da-
quilo que o Brasil mais preci-
sa fazer, que é equacionar a 
questão do fornecimento de 
energia”, disse. 

De acordo com informa-
ções do PT estadual, o presi-
dente Lula deve desembarcar 
no Aeroporto João Suassuna, 
em Campina Grande, e, de 
lá, segue direto de helicóp-
tero até o Sertão paraibano. 
Segundo explicou o senador 
Veneziano Vital (MDB), o pre-
sidente não fará agenda em 
outros municípios para não 
comprometer a programação 
do itinerário presidencial, já 
que precisa estar no mesmo 
dia em Recife, Pernambuco. 

O petista será acompa-
nhado pelo governador João 
Azevêdo (PSB) e outras figu-
ras de destaque na política 
paraibana, a exemplo do se-
nador Veneziano Vital, que 
confirmou ontem a sua pre-
sença à imprensa paraibana. 
Será mais um capítulo que 
mostra a reunião de adver-
sários políticos em um mes-
mo palanque.

O governador João Aze-
vêdo observou como positi-
va a visita de Lula à Paraí-
ba e destacou a vanguarda 
da Paraíba com relação às 
energias renováveis. Ele de-
clarou, ainda, que o Estado 
sente-se honrado em rece-
ber a visita do presidente na 
solenidade de inauguração. 
“Mais uma vez a Paraíba 
parte na frente na área das 
energias renováveis, com 
esse grande e pioneiro com-
plexo híbrido de geração de 
energia solar e eólica no mu-
nicípio de Santa Luzia”, co-
memorou. 

Sobre o Parque
A inauguração do Parque 

foi autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Annel), e será realizada 
pelo grupo Neoenergia, no 
município de Santa Luzia. O 
complexo híbrido de energia 
eólica e solar é composto por 
15 parques com 136 aerogera-
dores e com capacidade ins-
talada de 471 MW. O inves-
timento para a implantação 
do complexo foi de R$ 3 bi-
lhões e contribuirá significa-
tivamente para a segurança 
do setor elétrico e do siste-
ma energético de transmis-
são nacional. 

Além do Parque Híbrido, 
a Paraíba tem recebido ou-
tros investimentos na área de 
energias renováveis. Na últi-
ma quarta-feira (15), o gover-
nador João Azevêdo recebeu 
representantes da multina-
cional portuguesa EDPR para 
conversar sobre a instalação 
de um parque de energia eó-
lica nos municípios de Po-
cinhos e Areial. O projeto, 
denominado Serra da Bor-
borema, já está em fase de li-
cenciamento, e a previsão do 
grupo é que as obras de im-
plantação sejam iniciadas no 
mês de outubro deste ano.     

Segundo comentou João 
Azevêdo, durante o progra-
ma Conversa com o Governa-
dor de ontem, o projeto deve 
gerar cerca de 500 empregos 

diretos e  indiretos na constru-
ção e operação do empreen-
dimento. “O projeto vai gerar 
aquilo que a Paraíba e o Nor-
deste tem em abundância que 
são os ventos e os raios solares. 
Isso gera 500 empregos em sua 
fase de implantação”, disse. 

O investimento para a im-
plantação do projeto Serra da 
Borborema é de R$ 1,4 bilhão 
com implantação de 21 aero-
geradores, 123 MW de potên-
cia instalada e uma linha de 
transmissão de 30km. 

Ainda durante o progra-
ma, o governador ressaltou a 
importância de pleitear, junto 
ao Governo Federal, a impor-
tância de instalar linhas de 
transmissão em todo o Nor-
deste. “Essa energia precisa 
ser gerada e precisa chegar na 

casa das pessoas e é por isso 
que temos pleiteado para au-
mentar o número de linhas 
de transmissão. Os projetos 
menores estão começando a 
ter dificuldade porque preci-
sam de outros tipos de linhas 
de transmissão”, comentou. 

Após se reunir com o mi-
nistro das Minas e Energia, 
Alexandre Silveira, no iní-
cio do mês, em Brasília,  João 
Azevêdo marcou uma reu-
nião para o próximo dia 28 
de abril, na Paraíba. O encon-
tro terá a presença do próprio 
ministro, de governadores do 
Nordeste, além de investido-
res e bancos de investimen-
tos para apresentar o setor 
com um cronograma de in-
vestimentos para os próxi-
mos anos na região. 

Opção pela geração de energia limpa

n 

O presidente 
Lula deve 
desembarcar 
no aeroporto 
de Campina 
Grande, e, 
de lá, segue 
direto de 
helicóptero 
até o Sertão

João enfatizou a importância da visita do presidente Lula para entregar mais um projeto de energia

Foto: Reprodução/YouTube

Potência
O investimento para 

a implantação do 
projeto Serra da 

Borborema é de R$ 1,4 
bilhão, com implantação 

de 21 aerogeradores 
e 123 MW de potência 

instalada

O bairro de Interma-
res ganhou um importante 
equipamento para a práti-
ca esportiva, lazer e preser-
vação do meio ambiente.  O 
governador João Azevêdo 
inaugurou, sábado (18), a 
Praça de Esporte e Lazer de 
Intermares, em Cabedelo. O 
Governo do Estado investiu, 
por meio da Superintendên-
cia de Obras do Estado da 
Paraíba (Suplan), mais de 
R$ 2 milhões na implanta-
ção de serviços como Espaço 
Truck; Calçada para cami-
nhada; Ciclovia em Concre-
to Pigmentado; espaço para 
Futebol e Vôlei de Areia/
Beach tênis; Playground; 
Academia de Jovens e Adul-
tos; academia Idoso; Pista de 
Patins; quiosques para pi-
quenique,  horta em forma 
de mandala, entre outros.

 Durante a inauguração 
do parque, com a presen-
ça de diversas autoridades 
e os moradores do local, o 
Governo do Estado ofereceu 
diversos serviços na área de 
saúde, educação para o trân-
sito, delegacia móvel, além 
de exibição de jogos espor-
tivos e apresentações cultu-
rais de palhaços, Rip Hop e 
show de Escurinho. 

 O governador João Aze-
vêdo destacou que quando 

a gestão entrega um equipa-
mento público como esse é 
como uma “grande sala de 
estar para a região” e um 
ponto de encontro dos ami-
gos, famílias e a prática de 
esportes e lazer. O chefe do 
Executivo lembrou que es-
teve ali, onde existiam al-
gumas árvores, e recebeu 
a reivindicação dos mora-
dores para que o local pu-
desse se transformar numa 
grande praça de lazer e prá-
tica esportiva. “Planejamos 
a obra junto à Suplan e as-
sim, como foram feitos nos 
parques do Bessa, Campi-
na Grande e Bayeux, o par-
que hoje é uma realidade. 
“Criar espaços para convi-
vência das pessoas é fun-
damental e marcamos um 
grande tento que atendeu 
às expectativas da popula-
ção”, completou.     

A superintendente da 
Suplan, Simone Guimarães, 
destacou que a praça reú-
ne conceitos de um equipa-
mento de esporte e lazer que 
possibilitará a convivência e 
a integração dos moradores 
que naturalmente irão con-
vergir para esse local. Ela 
explicou que outros parques 
e praças estão sendo cons-
truídos no bairro do Bessa 
(Parahyba 4) e na orla de Ca-

bedelo, ampliando os espa-
ços de convivência.    

 Após a entrega de uma 
muda de árvore para o go-
vernador, a moradora de In-
termares Úrsula Feitosa dis-
se que a qualidade da praça 
superou às expectativas dos 
moradores e representa um 
lindo presente. “Tínhamos 
um terreno aqui onde plan-
távamos e tentávamos orga-
nizar, mas precisávamos de 
um local com estrutura e se-
gurança para nossas crian-
ças e jovens. Foram várias 
promessas por vários anos, 

Governo entrega praça e cria novo espaço para esporte e lazer
em intermares

mas após solicitarmos a obra 
ao governador João Azevê-
do, que cumpriu seu com-
promisso e, em menos de 
um ano, a praça está sendo 
entregue à população”, res-
saltou. 

 O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino, partici-
pou da solenidade de entre-
ga da praça e disse que re-
presenta a valorização do 
bairro e a interação social 
com um espaço para que as 

pessoas saiam um pouco da 
“bolha digital”, dos celula-
res e venham para a praça 
conversar e se divertirem. 
Galdino destacou que essa é 
mais uma demonstração de 
prioridade do governo João 
Azevêdo com o desenvolvi-
mento de Intermares e Ca-
bedelo, assim como foi o as-
faltamento da orla do bairro 
e as melhorias nas escolas”

 Também participaram 
da solenidade de entrega da 
Praça de Esporte e Lazer, o 

vice-governador Lucas Ri-
beiro, o deputado federal 
Wilson Santiago, o deputado 
estadual Adriano Galdino, o 
secretário de Infraestrutu-
ra, Deusdete Queiroga, a se-
cretária de Maio Ambiente 
e Sustentabilidade, Rafaela 
Camaraense, o chefe de ga-
binete do governador, Ro-
naldo Guerra, o vereador de 
Cabedelo, Janderson Brito, e 
o presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Ricardo 
Barbosa.

Praça de Esporte e Lazer de Intermares, em Cabedelo, contou com investimenos de R$ 2 milhões

“Planejamos a 
obra junto à 
Suplan, e 
o parque 
hoje é uma 
realidade para 
a população

João Azevêdo Foto: Francisco França/Secom/PB
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O movimento pró-Fu-
nasa, que em Brasília tem 
sido encabeçada pela se-
nadora Daniella Ribei-
ro (PSD), surtiu efeito. O 
Governo Federal deixou 
quieta a medida que ex-
tinguia o órgão e em um 
novo movimento, dá de-
monstrações de que não 
deve acabar com o ór-
gão, que agora, passa a 
ter um presidente do cen-
trão.  A decisão publicada 
hoje (20), no Diário Oficial 
traz a nomeação de Fran-
cisco Neves de Oliveira 
ao comando do órgão que 
foi extinto via MP no pri-
meiro dia de Lula na pre-
sidência. O último posto 
que Oliveira ocupou foi 
o de diretor do Detran da 
Bahia. Na Paraíba, o co-
mando continua com Vir-
gínia Veloso.

Na semana passada, 
a senadora Daniella Ri-
beiro (PSD) havia dado 
entrada num pedido de 
audiência pública para 
tratar sobre o tema. Se-
gundo a parlamentar, 
os efeitos da extinção da 
Funasa seriam muito da-
nosos aos municípios de 
menor porte. Além da se-
nadora, outros parlamen-
tares do Norte e Nordes-
te estavam na pressão. O 
presidente da Federação 
das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba (Fa-
mup), George Coelho en-
dossava o pedido, assim 
como diversos prefeitos 
alimentavam o medo de 
não conseguir levar para 
frente projetos já orçados 
em R$ 1 bilhão aqui na 
Paraíba. Até mesmo o PL, 
partido do ex-presidente 
Jair Bolsonaro, pediu pela 
retomada do órgão para 
ter sua fatia na ocupação 
dos cargos e do orçamen-

to nos Estados.
Mas o instinto não está 

só em ajudar as cidades 
afetadas, como também 
tem em vista compromis-
sos político-partidários.  E 
é por isso, que a decisão de 
ressuscitar o órgão atende 
a principalmente o PSD, 
que tem o comando his-
tórico da Fundação e que 
tem o controle do Senado.

A Funasa tem 26 supe-
rintendências, a da Paraí-
ba deve permanecer com 
Virgínia Veloso, ex-prefei-
ta de Pilar e mãe da sena-
dora Daniella Ribeiro, do 
PSD, e do deputado fede-
ral Aguinaldo Ribeiro, do 
Progressistas.

Lula precisa formar 
uma bancada no Con-
gresso. E o Centrão não 
poderia perder os qua-
dros da Funasa, admi-
nistrada principalmente 
pelo PSD, a promessa de 
cargos ocorreu especial-
mente como moeda de 
troca para a reeleição do 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
membro da sigla. O presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL) também de-
fendeu a recriação do ór-
gão. O Palácio do Planalto 
acertou com partidos alia-
dos a entrega de cargos de 
segundo e terceiro esca-
lões para o período subse-
quente às eleições na Câ-
mara e no Senado.

O fim da Funasa foi 
uma proposta que sur-
giu a partir de estudos da 
equipe de transição. Faria 
parte das mudanças na 
estrutura dos órgãos fe-
derais. Suas atribuições 
passadas do Ministério 
da Saúde e ao Ministé-
rio das Cidades. Mas não 
deve resistir às necessida-
des da política real.

 A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) rea-
lizou,ontem, em conjunto 
com a Câmara Municipal 
de Sumé, audiência pública 
com produtores de leite de 
cabra da região do Cariri pa-
raibano. O evento, proposto 
pelo deputado Dr. Romul-
do Quirino e pelo vereador 
Francisco Fintinele, contou 
com a presença de prefeitos, 
vereadores, pesquisadores, 
parceiros e trabalhadores da 
caprinocultura.

A audiência pública acon-
teceu no plenário da Câma-
ra. Na oportunidade, Dr. Ro-
mualdo disse que debater a 
atividade leiteira na Paraíba 
é importante para possibili-
tar ao produtor conhecer e 
utilizar, de maneira inteli-
gente e econômica, os fato-
res de produção (terra, tra-
balho e capital), bem como 
para potencializar o conhe-
cimento da sociedade sobre 
a atividade.

 “Desde 2000, o leite de 
cabra passou a fazer parte 
da realidade do Cariri, que 
já era uma referência na pro-
dução de carne de caprinos 
de corte, porém, o leite qua-
se não tinha destinação. En-
tão, o Governo do Estado 
começou a intervir e pas-
sou a comprar esse leite e 
estimular a produção. Hoje, 

é uma importante fonte de 
renda para o Cariri. Há al-
guns entraves que precisam 
ser debatidos com os produ-
tores, precisamos conhecer 
as reais demandas deles e, 
por isso, estamos aqui”, ex-
plicou o deputado.

 Coautor da proposta de 
realização da audiência, o 
vereador Francisco Fintine-
le destacou que o momento 
é de unir forças, fortalecer 
o segmento, atrair investi-
mentos e levar dignidade 
aos caprinocultores e suas 
famílias. “A maior produ-
tora de leite do Brasil é a re-
gião do Cariri. A constru-
ção de uma fábrica de leite 
em pó irá fortalecer a cadeia 
dos produtores de leite de ca-
bra. É uma ação muito im-
portante e louvável. Embora 
haja uma grande produção, é 
preciso aumentar seu consu-
mo. Então, a ideia da fabrica-
ção do leite em pó vem com 
essa finalidade, de escoar a 
produção”, analisou o par-
lamentar.

 O presidente da Câmara 
Municipal de Sumé, verea-
dor Daniel Lêla, agradeceu 
à Assembleia Legislativa da 
Paraíba pela realização da 
audiência pública com o in-
tuito de ouvir os produtores 
de leite do Cariri. O chefe do 
Legislativo municipal ava-

liou que o encontro foi, na 
verdade, uma união de for-
ças com a finalidade de aju-
dar os produtores da região. 
“Chegou o momento em que 
nós precisamos estar uni-
dos, prefeitos, vereadores, 
deputados, para, de forma 
sólida, apresentar soluções 
que possam resolver proble-
mas . Juntos somos mais for-
tes”, declarou o presidente.

 O evento contou com a 
palestra do Engenheiro de 
produção Bedeu Quirino, 
que, através de estudos rea-
lizados, avalia como viável 
a instalação de uma fábrica 
de leite de cabra em pó na re-
gião. Para Bedeu, a Paraíba 
precisa diversificar o mer-
cado para o produtor rural 
do Cariri. “Com uma pro-
dução de aproximadamen-
te cinco milhões de litros de 
leite por ano, o Cariri parai-
bano é o maior produtor de 
leite do país. Não podemos 
deixar essas pessoas depen-
dentes apenas da venda ao 
Estado. O leite em pó é uma 
das alternativas. É preciso 
debater o próximo passo da 
cadeia produtiva do leite de 
cabra do Cariri paraibano, 
ampliando essa produção 
e agregando valor à cadeia 
produtiva”, afirmou.

 Para a prefeita do Congo, 
Flavinha Sousa, a audiência 

pública proposta pela As-
sembleia Legislativa foi im-
portante para discutir uma 
necessidade constante na re-
gião, que é o desenvolvimen-
to econômico. Ela lembrou 
que Cariri paraibano é for-
te na produção do leite de 
cabra e os produtores preci-
sam ser ouvidos pelo poder 
público.

 “Precisamos sempre dia-
logar com os produtores, 
tentando amenizar seus so-
frimentos diante de tantos 
problemas, a exemplo do cli-
ma. Precisamos trazer para 
esta discussão a necessida-
de do produtor de leite me-
lhorar sua renda e ter uma 
garantia. É assim que a po-
pulação da região vai sentir 
que está sendo representada 
ao ver suas demandas serem 
levadas a todo o estado da 
Paraíba”, avaliou a gestora.

Caprinocultura
 O Censo Agro do Insti-

tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) aponta 
que a Paraíba é o maior pro-
dutor de leite de cabra do 
Brasil com um rebanho ca-
prino de 19.397 cabeças. Se-
gundo dados da pesquisa, 
72% do total de leite de cabra 
produzido é comercializado, 
gerando um faturamento de 
R$ 7,6 milhões.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Redação e Legisla-
ção Participativa (CCJ) da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
votou favoravelmente, ontem, 
no Projeto de Lei que autori-
za a isenção do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISS) para as empresas conces-
sionárias de transporte coletivo 
municipal rodoviário de passa-
geiros na capital paraibana. A 
iniciativa da isenção partiu da 
Prefeitura Municipal. 

De acordo com o Projeto do 
Executivo Municipal, aprova-
do, a isenção do ISS fica limi-
tada a 50% do valor devido e 
para fins de pedido de isenção, 
o contribuinte deverá cumprir 
vários requisitos.

“As postulantes deverão en-
contrar-se em situação fiscal re-
gular, comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos 
Municipais ou Certidão Posi-
tiva com Efeitos de Negativa 
de Débitos Municipais; com-
provar, mediante declaração 
da Semob/JP, que: promoveu o 
retorno da frota operacional de 
ônibus que compõe o Sistema 
de Transporte Coletivo de Pas-

sageiros, proporcionalmente à 
retomada do número de pas-
sageiros, em relação ao perío-
do pré-pandemia Covid-19; a 
aquisição e disponibilização de 
40 unidades de ônibus novos 
ano/modelo 2023, em substitui-
ção às unidades atualmente no 
sistema – o que corresponde a 
10% da frota operante; a aquisi-
ção de, no mínimo, 40 unidades 
de ônibus seminovos, cujo ano/
modelo deve ser 2015 ou mais 
recente, para substituição de 
veículos”, diz trecho do projeto 
aprovado ontem na CCJ. 

Ainda de acordo com  o Pro-
jeto, o imposto será cobrado 
com acréscimos previstos na 
legislação pertinente, se estiver 
comprovado que o contribuin-
te não satisfazia ou deixou de 
satisfazer os requisitos previs-
tos nesta lei para gozo do bene-
fício fiscal.

Além da isenção do ISS 
para o transporte coletivo, a 
CCJ também votou outras ma-
térias.  O colegiado apreciou 
28 projetos ao todo, dentre as 
quais foram aprovados 11 pro-
jetos de lLei Ordinária e outros 
dois projetos de lei Comple-
mentar. Os vereadores ainda 
votaram e mantiveram três Ve-
tos do Executivo. 

Benefício será concedido às empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros de João Pessoa

CCJ aprova isenção para transportes
ISS

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Também foi aprovado o 
projeto de lei, de autoria do ve-
reador Thiago Lucena (PRTB), 
que altera a Lei Complemen-
tar 53/2008 que dispõe sobre 
votos de desempate no âmbito 
do Tribunal Administrativo 
Tributário ficando expresso 
que as decisões serão toma-
das pela maioria de votos, e 
em caso de empate, será consi-
derada vencedora a tese mais 
favorável ao contribuinte.

Ainda foram aprovados 

dois Projetos de Lei Ordiná-
ria do Executivo Municipal 
com autorização para a realo-
cação de dotações orçamentá-
rias através dos Instrumentos 
da Transposição e da Trans-
ferência de Recursos de uma 
Categoria de Programação 
para Outra no Orçamento do 
corrente exercício, no valor 
de R$ 12,3 milhões destina-
dos à cobertura de programa 
e despesa de caráter continua-
do na Secretaria Municipal da 

Saúde/Fundo Municipal da 
Saúde, que integra a Estrutu-
ra Organizacional Básica do 
Município.

Outro projeto do Executi-
vo que autoriza a abertura de 
crédito especial para inclu-
são de nova fonte de recur-
so na estrutura orçamentária 
da Secretaria da Adminis-
tração e da Secretaria de In-
fraestrutura no valor de R$ 
2,2 milhões também foi apro-
vado pelos membros da CCJ. 

Outro projeto aprovado 
pela Comissão, de  autoria  do 
vereador Marcos Henriques 
(PT), institui o Serviço Muni-
cipal de Apoio ao Autor e de 
Proteção às Obras Culturais 
Autorais de João Pessoa com a 
finalidade de assegurar a aver-
bação de obras e o reconheci-
mento dos direitos dos auto-
res pessoenses e os que lhes 
são conexos.

Já o projeto de Marmuthe 
Cavalcanti (Republicanos) 
determinando o atendimen-
to preferencial às pessoas que 
fazem jus, far-se-á não so-
mente pela disponibilização 
de guichês ou unidades de 
atendimento exclusivos e/
ou preferenciais, mas pela 
garantia de preferência no 
atendimento em quaisquer 
guichês ou unidades dispo-
níveis para atendimento ao 
público em geral.

Outro Projeto aprovado 
pela CCJ foi o da vereadora 
Eliza Virgínia (Progressistas), 
que institui o incentivo à ado-
ção denominado ‘Não Aborte 
– Doe’ que garantirá à gestan-
te, o direito ao sigilo de infor-
mações sobre o nascimento 
e do processo de entrega da 
criança.

Foto: Ascom/CMJP

Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa realizou reunião virtual

Fundação não será mais 
extinta e já tem gestor

funaSa

ALPB ouve demandas de produtores 
leIte de cabra

“A maior 
produtora de 
leite do Brasil 
é a região 
do Cariri 
paraibano

Francisco Fintinele

Deputados estaduais e vereadores da cidade de Sumé durante audiência pública da Assembleia

Foto: Ascom/ALPB
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Programa pagará incentivo de até R$ 120 mil para o médico que permanecer por quatro anos em áreas vulneráveis

Governo relança o Mais Médicos
saúde pública

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O Governo Federal reto-
mou ontem o programa Mais 
Médicos para o Brasil e pa-
gará um incentivo de fixa-
ção que pode chegar a R$ 120 
mil para o médico que per-
manecer por quatro anos em 
áreas vulneráveis. Tal incenti-
vo será ampliado caso o médi-
co tenha sido beneficiado pelo 
Financiamento ao Estudan-
te do Ensino Superior (Fies).

As ações do programa têm 
o objetivo de aumentar o tem-
po médio de permanência 
dos profissionais nos locais 
de atendimento por meio de 
estratégias de formação para 
especialistas e pagamento de 
incentivos. Em cerimônia no 
Palácio do Planalto, a minis-
tra da Saúde, Nísia Trindade, 
disse que os participantes so-
licitam desligamento por três 
principais motivos: busca de 
ofertas de formação, deman-
das familiares e outras opor-
tunidades profissionais.

“Por isso, queremos avan-
çar na proposta de fixação de 
médicos formados no Brasil 
no programa ao longo dos 
anos. Essa nova etapa propõe 
extensão para quatro anos, 
tempo necessário para que o 
médico possa se submeter a 
prova de título de especialis-
ta”, disse a ministra.

Para isso, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva as-
sinou ontem a medida provi-
sória que institui a Estratégia 
Nacional de Formação de Es-
pecialistas para a Saúde e o 
decreto que institui a Comis-
são Interministerial de Ges-
tão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde. O programa de 
formação inclui também ou-
tras áreas da saúde, visando o 
atendimento de equipes mul-
tiprofissionais para um cui-

dado integral à saúde da po-
pulação. A previsão é que os 
primeiros editais viabilizem 
963 bolsas de residência mé-
dica e 837 bolsas de residên-
cia multiprofissional.

Segundo Nísia Trindade, 
os médicos que já estão no 
programa terão a continui-
dade das atividades e os que 
ingressarem terão incentivo 
para prova do título de espe-
cialidades médicas. “A vol-
ta do Mais Médicos se dá em 
momento fundamental. Con-
tratos de 2,5 mil médicos vem 
sendo encerrados ou se encer-
ram em junho deste ano. Por 
isso é necessário prorrogar a 
permanência desses profis-
sionais, que têm tido a maior 
média de permanência no 
Programa Saúde da Família. 
Alguns estão hoje em territó-
rio yanomami nos ajudando 
a superara a emergência sa-
nitária”, destacou a ministra.

O novo Mais Médicos já 
prevê a abertura de 15 mil 
vagas no programa. A inicia-
tiva visa ampliar o acesso da 
população ao atendimento 
médico na atenção primária, 
porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), princi-
palmente nas regiões de ex-
trema pobreza e de vazios as-
sistenciais. Para o presidente 
Lula, é uma política que aten-
de a população, os médicos e 
também os prefeitos de cida-
des pequenas pelo país.

“Só sabe o que faz de fal-
ta um médico numa cidade 
um prefeito que quer contra-
tar. Às vezes paga um salá-
rio mais alto do que poderia 
pagar e ainda assim não en-
contra um médico que se dis-
ponha a ir para uma cidade 
pequena do interior, que não 
tem shopping, que não tem 
cinema, que não tem nada. 
As pessoas às vezes não de-
sejam ir e é compreensível”, 
disse Lula. 

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública Flávio 
Dino requereu ao Supremo 
Tribunal Federal a inclusão  
de sete parlamentares no in-
quérito das fake news em ra-
zão de publicações em que 
‘insinuam envolvimento’ do 
integrante do governo Lula 
com o crime organizado, en-
tre eles o paraibano Cabo 
Gilberto da Silva (PL-PB) e os 
filhos do ex-presidente Bol-
sonaro, senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ) e deputado 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) .

A notícia-crime atinge 
ainda o senador Marcos do 
Val (Podemos-ES) e os de-

putados Carlos Jordy (P-RJ), 
Paulo Bilynsky (PL-SP) e 
Otoni de Paula (MSB-RJ).

O ministro da Justiça viu 
‘multiplicação organizada e 
sistemática de um grupo vi-
sando propagar, pelo menos, 
duas fake news’: a de que Dino 
se reuniu com traficantes ou 
chefes de organizações cri-
minosas; e a de que ele estava 
sem escolta policial - ‘o que é 
absolutamente mentiroso’, 
de acordo com Dino. Ainda 
segundo ele, os parlamenta-
res tentaram ferir sua honra 
e imputar-lhe cometimento 
de crime.

O pedido de investigação 
foi encaminhado ao gabine-
te do ministro Alexandre de 

Moraes, um dos principais 
alvos de ataques da base alia-
da do ex-presidente Jair Bol-
sonaro. Ele é relator de in-
vestigações que atingem o 
ex-chefe do Executivo e seus 
apoiadores.

As publicações no centro 
da notícia-crime foram reali-
zadas após Dino participar, 
no último dia 13, do lança-
mento do Boletim ‘Direito à 
segurança pública na Maré’, 
publicação que sistematiza 
dados sobre os impactos da 
violência armada no Com-
plexo do Maré, no Rio.

Segundo Dino, o depu-
tado Eduardo Bolsonaro es-
creveu em suas redes sociais: 
“Flávio Dino, o ministro que 

entra na Maré, complexo de 
favelas mais armado do Rio, 
com apenas dois carros e sem 
trocar tiros. Vamos convocá
-lo na Com. Segurança Pú-
blica para explicar o nível de 
envolvimento dele e seu che-
fe, Lula, com o crime organi-
zado carioca. Isto é um ab-
surdo!”.

Já o deputado Carlos Jor-
dy publicou vídeo com a le-
genda: “Ministro da Justi-
ça de lula visita o Complexo 
da Maré e se reúne com lide-
ranças. Ele foi sem seguran-
ça nem escolta. Convocare-
mos Dino para que preste 
esclarecimentos sobre sua 
visita a um local dominado 
pelo tráfico.”

Dino requer inclusão de sete parlamentares
inquérito das ‘fake news’

Agência Estado

O objetivo do governo é que 
até o fim do ano cerca de 28 mil 
profissionais estejam fixados 
em todo o país, principalmente 
em áreas de extrema pobreza. 
A assessoria do Ministério da 
Saúde explicou que o progra-
ma Mais Médicos, criado em 
2013, na gestão de Dilma Rou-
sseff, nunca foi descontinuado 
e tem, atualmente, 18 mil vagas. 
Dessas, 13 mil estão preenchi-
das por médicos contratados 
em editais anteriores e 5 mil se-
rão ofertadas por meio de novo 
edital, que será lançado já neste 
mês de março.

Segundo o governo, nos úl-
timos seis anos, o Mais Médi-
cos foi descaracterizado e so-
freu com a falta de incentivos, 
sendo 2022 o ano com maior 
desassistência profissional nos 
municípios. “O ano de 2022 
finalizou com mais de 4 mil 
equipes de Saúde da Família 
sem médicos, o pior cenário 
em dez anos, afetando princi-
palmente as áreas e as pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de”, disse a ministra da Saúde.

Do total de novas vagas 
para 2023, 10 mil serão ofere-

cidas em um formato que pre-
vê contrapartida dos municí-
pios. Segundo o Ministério da 
Saúde, com essa forma de con-
tratação, as prefeituras terão 
menor custo, maior agilidade 
na reposição do profissional e 
condições de ampliar a perma-
nência dos profissionais nas 
localidades. O investimento 
por parte do governo será de 
R$ 712 milhões neste ano.

Segundo Nísia, o governo 
manteve diálogo intenso com 
as entidades representativas 
médicas, e a preocupação é com 
a questão de médicos sem re-
gistro no Brasil. Por isso, segun-
do ela, o foco do Mais Médicos 
é reforçar incentivos para mé-
dicos brasileiros formados no 
país se fixarem no programa.

Quando foi criado, em 2013, 
o programa foi marcado pela 
contratação de médicos cuba-
nos. Na ocasião, o governo fe-
deral fez acordo com a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde 
(Opas) para trazer esses profis-
sionais para ocupar vagas não 
preenchidas por brasileiros ou 
outros estrangeiros com diplo-
mas validados no Brasil.

Ministério prevê fixação
de 28 mil profissionais

A Procuradoria-Geral da 
República denunciou ontem 
mais 150 investigados pelos 
atos golpistas do 8 de janei-
ro, sendo que 16 deles são 
acusados como executores 
das depredações - eles fo-
ram flagrados dentro do Pa-
lácio do Planalto no dia em 
que parte das dependências 
das sedes dos três Poderes 
foram destruídas. Já os ou-
tros 134 denunciados são 
apontados como incitado-
res dos crimes e foram de-

tidos no acampamento gol-
pista montado em frente ao 
QG do Exército em Brasília.

Ao primeiro grupo, dos 
executores, são imputados 
crimes de associação crimi-
nosa armada; abolição vio-
lenta do Estado Democrático 
de Direito (golpe de Estado); 
dano qualificado contra o pa-
trimônio da União; e dete-
rioração de patrimônio tom-
bado. Já os incitadores são 
acusados de incitação equi-
parada pela animosidade das 
Forças Armadas contra os Po-
deres Constitucionais e asso-
ciação criminosa.

Com as novas denúncias, 
o número de acusados pelos 
atos golpistas do dia 8 che-
ga a 1.187. Todos os alvos da 
mais recente leva de impu-
tações da Procuradoria-Ge-
ral da República estão em li-
berdade provisória, devendo 
cumprir medidas cautelares 
alternativas, como o uso de 
tornozeleira eletrônica.

O Supremo Tribunal Fe-
deral ainda vai julgar o rece-
bimento das denúncias apre-
sentadas pela PGR, tornando 
réus os acusados. Tal decisão 
deve ocorrer de forma cole-
giada, ou seja, com pronun-

ciamento de todos os inte-
grantes da Corte máxima. 
Ainda não há data para que 
ela ocorra.

Na última quinta-feira, 
16, o ministro Alexandre de 
Moraes finalizou a análise 
de todos os pedidos de sol-
tura feitos pelos detidos du-
rante a ofensiva antidemocrá-
tica. Ao todo, seguem presos 
294 investigados - 86 mulhe-
res e 208 homens. Apesar das 
liberações, como mostrou o 
Estadão, já há relatos de des-
cumprimento das medidas 
cautelares, o que pode levar 
os infratores de volta à prisão.

O ministro Kássio Nu-
nes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de-
terminou ontem que o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), preste infor-
mações sobre a tramita-
ção de Medidas Provisórias 
(MPs) no Congresso. O mi-
nistro é relator de ação in-
gressada pelo senador Ales-
sandro Vieira (PSDB-SE) 
para obrigar Lira a restabe-

lecer a apreciação de MPs 
em comissão mista.

O pedido do senador 
visa a resolver o impasse 
formado entre Lira e o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). O regi-
mento do Congresso esta-
belece que as MPs editadas 
pelo presidente da Repú-
blica devem ser analisadas 
em comissão mista (forma-
da por deputados e senado-
res). Mas em 2020, em meio 
à pandemia de Covid-19, o 
Congresso definiu que as 

MPs poderiam ir direto ao 
plenário da Câmara - o que 
beneficia os deputados no 
debate legislativo.

Em fevereiro, a Mesa Di-
retora do Senado decidiu re-
tomar a análise das MPs nas 
comissões mistas, mas a de-
cisão não foi ratificada pela 
Câmara. Vieira quer, via me-
dida liminar, a suspensão do 
ato firmado em 2020 para 
forçar o retorno ao regime 
ordinário de tramitação.

Vieira considera que 
Lira está sendo omisso e 

tem interesse em não fir-
mar o novo ato conjunto. 
“A apreciação das medidas 
provisórias não pode con-
tinuar a desprezar a exi-
gência constitucional da 
submissão às comissões 
mistas, negando aos con-
gressistas o poder-dever de 
discutir com densidade as 
matérias, realizar audiên-
cias públicas e empregar 
todos os expedientes ne-
cessários para a matura-
ção da discussão”, afirmou 
o senador.

PGR denuncia mais 150 por atos golpistas 

Lira terá de explicar tramitação de MPs ao STF

distrito federal

polêmica no congresso

Pepita Ortega 

Agência Estado

Lavínia Kaucz 

Agência Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que relança o programa Mais Médicos

n 

O novo Mais 
Médicos 
já prevê a 
abertura de 
15 mil vagas 
no programa 
para os 
profissionais

Foto: Lula Marques/Agência Brasil
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Presidente da China desembarcou ontem em Moscou para um encontro com o líder russso Vladimir Putin

Xi Jinping quer ser mediador da paz 
guerra na ucrânia

Agência Estado

A visita do presidente da 
China, Xi Jinping, a Moscou 
visa, em parte, posicionar Pe-
quim como potencial media-
dor entre a Rússia e a Ucrâ-
nia, mas com ambos os países 
se preparando para grandes 
operações de combate no se-
gundo trimestre. 

Xi, que desembarcou on-
tem em Moscou para um en-
contro com o presidente rus-
so, Vladimir Putin, enfrenta 
o desafio para se estabelecer 
como um mediador hones-
to no conflito, tendo em vis-
ta o seu apoio à Rússia após 
a invasão.

Depois do encontro, Xi pre-
tende falar com o presiden-
te ucraniano, Volodymyr Ze-
lensky, segundo reportagem 
do The Wall Street Journal.

Zelensky afirmou que saú-
da os esforços da China, mas 

Agência Estado

Agência Estado

Foto: Wikipédia

afirmou que a paz depende 
da retirada da Rússia de to-
dos os territórios ucranianos 
ocupados.

Autoridades dos Estados 
Unidos alertam que a China 
está considerando enviar ar-
mas para ajudar Putin, cujas 
forças armadas foram preju-
dicadas pela escassez de su-
primentos. 

Os Estados Unidos e a Eu-
ropa rejeitaram no mês pas-
sado uma iniciativa diplomá-
tica chinesa para acabar com 
o conflito na Ucrânia.

O governador região 
ucraniana de Donetsk, Pa-
vlo Kyrylenko, acusou a Rús-
sia de usar munição de frag-
mentação no bombardeio 
que matou dois civis e dei-
xou oito feridos no sábado, 
18, na cidade de Kramatorsk. 
Repórteres da agência Fran-
ce Presse ouviram cerca de 
10 explosões quase simul-
tâneas, característica desse 
tipo de armamento, e dis-
seram ter visto uma mulher 
morrer no local em razão dos 
ferimentos.

“Foi um ataque delibera-
do. Eles atingiram a cidade 
de propósito, tentando matar 
o maior número possível de 
civis”, disse Kyrylenko, que 
relatou ainda a destruição 
de vários prédios na cidade.

As munições de fragmen-
tação, também conhecidas 
como “bombas de cacho”, 
foram banidas em razão de 
seu baixo índice de detona-
ção e da falta de precisão. 
Elas são lançadas às centenas 

de mísseis, morteiros ou ou-
tras bombas principais e se 
espalham por vastas exten-
sões de território, muitas ve-
zes infestando terras produ-
tivas e zonas civis povoadas.

A maioria dessas “sub-
munições”, quase sempre 
pequenas como pilhas ou 
latas de conserva, não se de-
tona ao tocar o solo e passa 
a funcionar como pequenas 
minas antipessoais, poden-
do provocar mortes e muti-
lações durante décadas.

Grande parte das vítimas 
é de crianças que tocam as 
bombas por curiosidade e 
desconhecimento, perden-
do a vida ou convivendo com 
mutilações permanentes.

O Tratado de Oslo, que 
entrou em vigor em 2010, 
proibiu o emprego dessas 
munições. Com o pacto, 
mais de cem nações signa-
tárias abriram mão de usar 
esse tipo de bomba. No en-
tanto, muitos países, entre 
eles Brasil, EUA, Rússia, Chi-
na e Índia, todos produto-
res, preferiram não aderir 
ao tratado.

Ucrânia acusa a Rússia 
de usar munição ilegal

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, fez uma visita 
surpresa à cidade ucrania-
na de Mariupol, ocupada 
desde maio de 2022, sua 
primeira viagem desde que 
o Tribunal Penal Interna-
cional, em Haia, emitiu um 
mandado de prisão contra 
ele por crimes de guerra.

Foi também a primeira 
visita de Putin à região in-
dustrial de Donbas, toma-
da da Ucrânia no ano pas-
sado, e o mais próximo que 
o presidente russo esteve 
da linha de frente da guer-
ra. De acordo com a agência 
de notícias Tass, Putin voou 
de helicóptero para Mariu-
pol no sábado e fez um tour 
pela cidade. Ele conversou 
com moradores e recebeu 
um relatório sobre as obras 
de reconstrução

Mariupol foi palco de 
uma das batalhas mais san-
grentas da guerra e marcou 
a primeira grande vitória 
da Rússia, depois do fracas-
so da ofensiva contra Kiev.

A cidade foi captura-
da após um longo cerco no 
qual as forças russas des-
truíram a siderúrgica Azo-
vstal, último reduto da re-
sistência ucraniana.

Crimeia
No sábado, antes de via-

jar para Mariupol, Putin 
passou algumas horas na 
Crimeia, uma viagem que 
marcou o aniversário de 
nove anos da ocupação da 
península ucraniana. A TV 
estatal mostrou o presiden-
te visitando a cidade de Se-
bastopol, no Mar Negro, 
acompanhado pelo gover-
nador local, Mikhail Raz-
vozhayev, que foi indicado 
por Moscou.

As v iagen s  de  Pu-
tin ocorreram logo após 
a emissão de um manda-
do internacional de prisão 
contra ele. Na sexta-feira, 
um painel de juízes do TPI 
pediu a prisão do presiden-
te russo citando evidências 
de crimes de guerra, em ra-
zão da deportação em mas-
sa de crianças ucranianas 
para a Rússia.

Putin desafia mandado de prisão e visita áreas

O governo do presidente da 
França, Emmanuel Macron, so-
breviveu por pouco a um voto 
de desconfiança na Assembleia 
Nacional hoje, evitando uma 
tentativa de acabar com sua po-
lêmica reforma previdenciária 
e derrubar seu governo.

A moção de desconfiança 
encabeçada por um grupo de 
centristas conquistou o apoio de 
278 legisladores na Câmara Bai-
xa do Parlamento, apenas nove 
votos atrás da maioria.

Espera-se que os legislado-
res votem ainda na segunda-

feira uma segunda moção de 
desconfiança apresentada pelo 
Reagrupamento Nacional, de 
Marine Le Pen. É improvável 
que essa medida seja aprova-
da, porque legisladores conser-
vadores e de esquerda disseram 
que não apoiariam uma moção 
de desconfiança apresentada 
pelo partido de extrema direita.

As moções foram uma res-
posta à decisão de Macron de 
aprovar a reforma previden-
ciária por decreto. A proposta 
aumenta a idade de aposenta-
doria de 62 para 64 anos e para 
43 anos o tempo de contribui-
ção para receber uma pensão 
completa.

Governo Macron sobrevive 
a moção de desconfiança

no parlamento

 
 O Bundesbank, banco 

central da Alemanha, es-
pera que a produção econô-
mica do país caia levemen-
te em 2023, ainda que tenha 
um desempenho um pou-
co melhor que o projetado 
em dezembro. A autorida-
de financeira projeta que a 
atividade econômica deve-
rá apresentar outra queda 
neste trimestre.

“Embora possa haver 
uma recuperação gradual 

ao longo do resto do ano, 
não há nenhuma grande 
melhoria à vista”, pontuou 
o BC alemão, em relatório 
mensal.

A inflação, que continua 
alta e erodindo o poder de 
compra das famílias, diz o 
Bundesbank, deverá recuar 
nos próximos meses.

O aumento nos preços 
de energia registrado no 
ano passado, por exemplo, 
já não deverá ter impacto 
sobre a taxa neste mês. “No 
entanto, é provável que a 
pressão subjacente sobre os 
preços diminua apenas pro-

BC alemão diz que a produção econômica e
inflação devem registrar recuo leve em 2023

em queda

n 

Autoridades dos 
EUA alertam 
que a China  
pretende enviar 
armas para 
ajudar Putin

Após o encontro com Putin, o presidente chinês Xi Jinping pretende falar com Volodymyr Zelensky para tratar sobre a guerra

Agência Estado

Maria Lígia Barros 

Agência Estado
n 

A inflação, que 
continua alta 
e erodindo 
o poder de 
compra das 
famílias, diz o 
Bundesbank, 
deverá recuar 
nos próximos 
meses

visoriamente de um nível 
excepcionalmente alto nos 
próximos meses”, afirmou 
no documento.

O BC alemão também 
avalia que o déficit do gover-
no deverá crescer em 2023. A 
estimativa é de que os gastos 
do governo aumentem mui-
to mais que a receita, em ra-
zão da alta inflação e da pre-
visão de aumento nos gastos 
com defesa e política climá-
tica. A receita também pa-
rece crescer em um ritmo 
mais lento, diz, mesmo com 
o “boom de impostos” do ano 
passado.

Kiev diz que mais de 16 
mil menores foram seques-
trados desde o início do con-
flito, em fevereiro de 2022. 
Muitos deles foram coloca-
dos em instituições e lares 
adotivos. O promotor do tri-
bunal, Karim Khan, disse 
que Putin pode ser preso 
se pisar em qualquer um 

dos 123 países que ratifi-
caram o Tratado de Roma 
e reconhecem a jurisdição 
da corte.

O Kremlin afirmou que 
não reconhece a jurisdi-
ção do TPI - o Tratado de 
Roma, que criou o tribu-
nal, foi assinado pela Rús-
sia, mas nunca foi ratifica-
do. O mandado de prisão, 
portanto, segundo o go-
verno russo, não afeta-
ria Putin. No fim de se-
mana, o presidente russo 
parece ter reforçado essa 
imagem, ao caminhar 
tranquilamente pelos ter-
ritórios ocupados.

Isolamento
A situação de Putin, 

no entanto, não é a mes-
ma desde que o TPI pediu 
sua prisão. Seu isolamento 
internacional aumentou. 
Ontem, a Alemanha dis-
se que o presidente russo 
será preso se pisar no país. 
“Se ele entrar em território 
alemão, será preso e entre-
gue ao TPI”, disse Marco 
Buschmann, ministro da 
Justiça.

Batalha
Mariupol foi  

palco de uma das 
batalhas mais 
sangrentas da  

guerra e marcou a 
primeira grande  
vitória da Rússia,  

depois do fracasso da 
ofensiva contra Kiev
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Após pesar no bolso dos 
brasileiros nos últimos anos, o 
preço da carne bovina come-
çou a mostrar leve queda, se-
gundo as pesquisas mais re-
centes. Os consumidores ainda 
não sentem grande diferen-
ça, mas observam reduções 
pontuais do valor do produto 
nos supermercados. De acor-
do com o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), em fevereiro o preço 
médio da carne reduziu 1,22%, 
com destaques para a picanha 
(-2,63%), alcatra e fígado (-2,5%), 
costela (-2,28%) e filé-mignon 
(-1,77%). No ano passado, o aba-
te de bovinos cresceu 7,5%, com 
a maior oferta de gado.

O presidente da Associação 
dos Supermercados da Paraíba 
(ASPB), Cícero Bernardo, afir-
ma que os preços estão estabi-
lizados, com leves reduções em 
alguns tipos do alimento. “O 
preço da carne de segunda está 
caindo e deve reduzir mais. 
Apesar disso, ainda não per-
cebemos um aumento grande 
no consumo. No caso da pica-
nha, a redução é mais signifi-
cativa, mas é um produto que 
nem todos vão comprar”.

O proprietário de um res-
taurante no Bairro dos Esta-
dos, em João Pessoa, Arnal-
do Marques, comenta que tem 
sentido mais estabilidade no 
produto: “Só em não haver au-

mento, já é uma situação que 
ajuda a controlar os gastos na 
manutenção do restaurante”. 

A média da inflação em fe-
vereiro foi de 0,84%. O segmen-
to de alimentos e bebidas re-
gistrou alta de 0,16%. O grupo 
alimentação no domicílio teve 
acréscimo de 0,04%. Contudo, 
no acumulado dos últimos 12 
meses, o índice é de 10,51%.

“Eu já compro carne com 
estabilidade já há algum tem-
po. Geralmente, adquiro nos 
mesmos locais. Só mudo quan-
do há uma promoção grande”, 
explica Arnaldo Marques. Os 
tipos de carne que ele serve no 
estabelecimento tiveram redu-
ções no mês de fevereiro: pati-
nho (-0,73%), acém (-1,43%), la-
garto (-0,1%) e cupim (-1,20%).

Filé mignon cai 7,5%
O preço do filé mignon caiu 

7,5% nos últimos 12 meses, 
aponta o IPCA. No período, 
fígado (-7,09%) e acém (-5,84%) 
são destaque. Os preços das 
carnes em geral  nos merca-
dos reduziram em 1,63%. A 
Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos realizada 
pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) indica 
uma redução de 1,1% no custo 
da carne bovina de primeira, 
em fevereiro, e alta de 1,50%, 
nos últimos 12 meses.

O empreendedor Edwin 
Leibniz tem um food truck na 
Villa Goumet João Pessoa, 

no bairro do Bessa e costu-
ma comprar carne no atacado 
para produzir as baguetes que 
comercializa. 

“Já percebo redução no pre-
ço do coxão mole, por exemplo. 
Há três ou quatro meses, o pre-
ço médio era de R$ 42. Hoje, 
é possível encontrar até por 
R$ 35. Eu ainda consigo com-
prar por R$ 33,50. Mas até nos 
supermercados mais caros, 
o valor não chega aos R$ 40”. 
Segundo o IPCA, o custo do 
coxão mole ou chã de dentro, 
reduziu 3,22% em 12 meses, e 
0,78% em fevereiro.

Cresce abate de bovinos
O abate de bovinos voltou 

a crescer, no ano passado, após 
dois resultados consecutivos 
de redução. Foram abatidas 
29,80 milhões de cabeças em 
2022, o que corresponde a um 
aumento de 7,5%, em relação 
ao ano anterior, isto é, 2,09 mi-
lhões de cabeças a mais. Os da-
dos são da Estatística da Pro-
dução Pecuária, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Conforme a pesquisa, o au-
mento de 19,1% no abate de fê-
meas foi fundamental para a 
retomada do abate de bovi-
nos. O setor pecuário passou 
por um período de retenção 
das vacas para procriação, se-
guido pela entrada dos bezer-
ros no mercado, o que resulta 
em redução dos preços, com o 
aumento de oferta.

Pesquisa da Autarquia de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor da Paraíba (Procon-PB) 
aponta uma diferença de pre-
ços de até 103,95%, no custo da 
cesta básica. O levantamen-
to averiguou os preços em 14 
supermercados da Região Me-
tropolitana de João Pessoa e 
constatou que é possível ao 
consumidor obter uma eco-
nomia de até R$ 200,30, depen-
dendo do local em que for rea-
lizada a compra.

A cesta básica de menor va-
lor foi encontrada por R$ 192,69 

e a de maior custo pode ser ad-
quirida por R$ 392,98. O va-
lor médio da cesta básica pas-
sou de R$ 310,90, em fevereiro, 
para R$ 314,09, em março, o 
que corresponde a um aumen-
to de 1,03%. A pesquisa com-
pleta está disponível no site ht-
tps://procon.pb.gov.br/.

O levantamento inclui o ál-
cool em gel 70% da marca Bec-
ker Fresh, de um litro, na cesta 
básica. O produto teve variação 
de 192,83%, custando de R$ 9,90 
a R$ 28,99. O consumidor pode 
economizar até R$ 19,09.  

Produtos
O produto alimentício com 

a maior variação de preços foi o 
tomate, com índice de 192,77%. 
Os valores do quilo do produ-
to vão de R$ 2,49 a R$ 7,29, uma 
diferença de R$ 4,80. 

Na categoria das frutas, o 
quilograma da maçã nacional 
pode ser encontrado com pre-
ços de R$ 5,79 a R$ 14,99. Os va-
lores oscilam 158,89%.

Quanto ao feijão carioca, o 
Procon-PB constatou uma va-
riação de 52,93%, no quilo do 
produto da marca Clebom, 

que custa de R$ 6,99 a R$ 10,69, 
com diferença de R$ 3,70. 

No quilo do arroz parboi-
lizado, a maior economia en-
contrada foi no produto da 
marca Emoções. Com varia-
ção de 20,41%, os preços vão 
de R$ 5,39 a R$ 6,49.

 O consumidor pode eco-
nomizar até R$ 4, na compra 
de papel higiênico quatro ro-
los – folha dupla 30 metros, da 
marca Personal Vip. Os preços 
são de R$ 6,99 a R$ 10,99, que 
correspondem a uma oscila-
ção de 57,22%. 

 O Procon-PB pesquisou os 
preços de 245 produtos entre: 
feijão carioca, arroz parboili-
zado, açúcar cristal, flocão de 
milho, óleo de soja, café tra-
dicional em pó, leite integral, 
leite em pó integral, manteiga 
com sal, margarina com sal, 
macarrão espaguete, frutas, 
legumes, creme dental, sabo-
nete, papel higiênico com qua-
tro rolos (folha dupla e simples 
- 30 metros), papel higiênico 
com 16 rolos (folha dupla - 30 
metros), álcool em gel 70% e ál-
cool etílico (500ml e um litro).

Valores cobrados por alguns tipos de cortes tiveram redução, mas consumidores consideram percentuais tímidos

Preço da carne bovina mostra queda
pesquisas nacionais

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

No mês de fevereiro, houve redução de 1,1% no custo da carne bovina de primeira, segundo o Dieese

Foto: Arquivo/Marcos Russo

Cesta básica fica até R$ 200 mais cara em supermercados de JP

Os empreendedores de 
Campina Grande e região 
contam agora com um bal-
cão para informações e rene-
gociação de dívidas do pro-
grama Empreender-PB. O 
equipamento fica no Escri-
tório de Representação Ins-
titucional do Governo do Es-
tado, no Centro da cidade. O 
atendimento é feito de forma 
presencial e disponibiliza fa-
cilidades para os empreen-
dedores quitarem os débitos.

A entrada do pagamento 
pode ser feita a partir de 5%, 
com parcelas em até 60 me-

ses e a oferta de condições 
especiais para a renegocia-
ção. Serão concedidas redu-
ções de 20% a 50% no va-
lor da multa e dos juros no 
parcelamento e, para o pa-
gamento à vista, a redução 
pode chegar a até 70%.

De acordo secretário exe-
cutivo do Empreendedoris-
mo, Fabrício Feitosa, ao efeti-
var o pagamento da entrada 
ou da primeira parcela, o 
nome do empreendedor será 
retirado do órgão de prote-
ção ao crédito (SPC). “O em-
preendedor que solicitar a 

renegociação do seu contrato 
tem a oportunidade de qui-
tar a dívida com algumas 
condições especiais e de re-
cuperar o crédito”.

Os interessados em re-
negociar o débito do con-
trato junto ao programa 
Empreender-PB que não 
puderem ir até o local po-
dem optar pela forma on
-line, através do site: www.
empreenderpb.pb.gov.br ou 
através de contato pelo nú-
mero de telefone/WhatsApp 
(83) 98760-5155 / (83) 98600-
7805 / (83) 8600-8058.

O ‘Procon-JP no seu bairro’, 
que leva assistência ao consu-
midor em sua própria comuni-
dade, vai atender no Mercado 
Público de Mangabeira (aveni-
da Josefa Taveira) hoje, das 8h 
às 12h. O serviço móvel da Se-
cretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor tam-
bém participa do Programa da 
Prefeitura de João Pessoa ‘Ca-
ravana do Cuidar’, toda sexta-
feira, que faz atendimento iti-
nerante à população em várias 
localidades, através dos servi-
ços disponibilizados pelas se-
cretarias.

O atendimento móvel do 
Procon-JP leva para os bairros 
a mesma estrutura dos servi-
ços que são disponibilizados 
na sede da Secretaria. “A equi-
pe de advogados que atende 
ao consumidor no ônibus está 
preparada para tirar dúvidas e 
dar orientação e, caso haja ne-
cessidade, também abrir pro-
cesso administrativo”, informa 
o secretário Rougger Guerra.

O consumidor que for em 
busca de atendimento no ôni-
bus do Procon-JP deve levar os 
originais e as cópias de docu-
mentos como identidade, CPF, 

comprovante de residência e a 
nota fiscal ou o contrato refe-
rente à reclamação. “Esses do-
cumentos são necessários para 
quem vai necessitar abrir um 
processo administrativo”, es-
clarece o titular do Procon-JP.

O ‘Procon-JP no seu bair-
ro’ também vai disponibilizar 
consulta gratuita ao Serasa e, 
quem for utilizar, este serviço 
basta apenas apresentar o CPF, 
porém, para quem vai buscar 
informações para terceiros é 
preciso levar uma procuração 
devidamente autorizada do 
nome a ser consultado.

Empreender-PB renegocia dívidas Procon-JP retoma atendimento hoje
campina Grande em manGabeira

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,52%

R$ 5,243
-1,04%

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

+0,05%

R$ 5,622

Libra  Esterlina

+0,22%

R$ 6,436

Ibovespa

100.922 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%

Variação
Conjunto de itens 

com o menor valor 
encontrado ficou por 

R$ 192,69 e o de maior 
custo foi de R$ 392,98, 
duas vezes o preço da 

cesta mais barata
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O governo deve encami-
nhar nos próximos dias, ao 
Congresso Nacional, o pro-
jeto de ancoragem fiscal, que 
combina curva da dívida, su-
perávit e controle de gastos, 
afirmou ontem o vice-presi-
dente da República, Geraldo 
Alckmin, também ministro 
do Desenvolvimento, Indús-
tria, Comércio e Serviços.

“Acho que o governo en-
caminha nos próximos dias 
o projeto de ancoragem fis-
cal”, disse Alckmin, duran-
te o seminário “Estratégias 
de Desenvolvimento Sus-
tentável para o Século XXI”, 
promovido pelo BNDES em 
parceria com o Centro Brasi-
leiro de Relações Internacio-
nais (Cebri) e com a Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), no Rio 
de Janeiro.

“Temos inúmeros de-
safios, mas dois mais ime-
diatos: imposto e custo do 
dinheiro, juros”, apontou 
Alckmin.

Reforma e taxa de juros
O vice-presidente acres-

centou que o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva já “está 

Projeto que combina superávit e controle de gastos deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias

Governo finaliza “ancoragem fiscal”
nova regra

Daniela Amorim,  
Gabriel Vasconcelos e  
Vinicius Neder 

Agência Estado

empenhado” na aprovação 
da reforma tributária.

Quanto aos juros, Alck-
min defendeu que não há 
nada que justifique o juro 
real de 8% no Brasil.

Segundo ele, não há de-
manda explodindo, e o mun-
do inteiro tem “praticamente 
juros negativos”. Ao mesmo 
tempo, ele defendeu a neces-
sidade de “desenvolvimento 

com estabilidade”, sem volta 
da inflação. “Não pode voltar 
a inflação. Inflação não é so-
cialmente neutra, ela tira do 
mais pobre para os mais ri-
cos”, discursou.

O vice-presidente defen-
deu a forma como o atual go-
verno conduziu a reonera-
ção dos combustíveis. “Seria 
muito confortável e populis-
ta dizer que não vou cobrar 
nada de imposto”, disse. “O 
governo agiu de maneira 
correta”, acrescentou.

Alckmin listou os es-
forços do Governo Fede-
ral para o que definiu como 
movimento de “neo-indus-
trialização”. Ele deu como 
exemplo a recente desbu-
rocratização da exporta-
ção de frango para a União 
Europeia, cuja burocracia 
foi digitalizada desde 1o de 
março, reduzindo custos a 
produtores e exportadores.

Alckmin também men-
cionou o fato de a placa de 
aço carbono ter sido reti-
rada de lista anti-dumping 
dos EUA. “Temos que ven-
cer essa cultura cartorial, 
simplificar as coisas. A po-
pulação quer as coisas sim-
plificadas, mais eficientes”, 
disse.

Ele afirmou que “até on-
tem”, havia uma busca da 

indústria por países onde se 
poderia fabricar bens bem 
e barato. Nesta equação, te-
ria sido acrescentado o fator 
da compensação das emis-
sões de carbono. “Aí o Bra-
sil passa a ter oportunida-
de extraordinária. Somos a 
bola da vez no sentido de 
atrair investimentos, merca-
do de carbono, energia lim-
pa. O mundo vai depender 
de três países, Brasil, Indo-
nésia e Congo, onde estão 
as três florestas tropicais que 
podem segurar as mudan-
ças climáticas”, disse.

A esse respeito, ele sub-
linhou a “postura firme” do 
governo no combate ao des-
matamento ilegal e disse 
que não é o agricultor quem 
faz desmate, mas o “grilei-
ro de terra” na esperança de 
que o governo lhe dê o título 
da terra à frente. “Falta rigor 
da lei”, disse. Alckmin ence-
rou o discurso defendendo 
“desenvolvimento inclusi-
vo”, no que apontou o au-
mento real do salário míni-
mo, que vinha congelado há 
alguns anos.

Vice defende esforços do 
governo na economia 

Geraldo Alckmin também criticou os juros altos do país e defendeu o controle da inflação

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Joseph Stiglitz, vencedor 
do prêmio Nobel de Economia 
em 2001 e professor da Uni-
versidade de Columbia (EUA), 
definiu a taxa básica de juros 
Brasil como “chocante” e equi-
valente a uma “pena de mor-
te”, a qual o país tem sobrevi-
vido em função da atuação de 
bancos públicos.

Stiglitz fez a avaliação no 
seminário “Estratégias de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel para o Século XXI”, promo-
vido pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) em par-
ceria com o Centro Brasilei-
ro de Relações Internacionais 
(Cebri) e com a Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).

Crítico da política monetá-
ria que usa juros para conter 
inflação sem observar efeitos 

nocivos sobre investimento, 
Stiglitz fez duras críticas à 
condução do Banco Central 
brasileiro nos últimos anos, 
mas sem mencionar direta-
mente a autoridade monetá-
ria. “Um Banco Central inde-
pendente e com mandato só 

para inflação não é o melhor 
arranjo para o bem-estar do 
país como um todo”, chegou 
a dizer.

“A taxa de juros de vo-
cês (Brasil) é de fato chocan-
te. Uma taxa de 13,7%, ou 8% 
real, é o tipo de taxa de juros 
que vai matar qualquer eco-
nomia. É impressionante que 
o Brasil tenha sobrevivido a 
isso, que seria uma pena de 
morte. E parte da razão disso é 
que vocês têm bancos estatais, 
como o BNDES, que tem feito 
muito com essas taxas de juros, 
oferecendo fundos a empresas 
produtivas para investimentos 
de longo prazo com juros me-
nores”, avaliou Stiglitz.

O economista afirmou que, 
se o Brasil tivesse política mo-
netária mais razoável, teria 
tido crescimento bem maior 
que o registrado nas últimas 
décadas. Isso porque os juros 
altos da economia teriam de-
sencorajado investimentos, in-
clusive os ora necessários para 
promover uma transição ver-

de na economia capaz de levar 
o Brasil da posição de exporta-
dor de commodities para uma 
economia industrial relevante 
no cenário internacional.

“A necessidade de se adap-
tar à transição verde e reduzir 
a desigualdade torna ainda 
mais urgente buscar modelos 
econômicos alternativos. As 
questões do Brasil são mais ur-
gentes do que em outros paí-
ses ao redor do mundo. O Bra-
sil sempre foi descrito como o 
país do futuro, mas o futuro 
continua sempre deixado para 
o futuro”, afirmou Stiglitz.

Ele apontou piora do cená-
rio nos últimos quatro anos, 
quando o país teve “presiden-
te não indutor de crescimen-
to econonômico”, em referên-
cia ao governo Jair Bolsonaro 
(PL). Segundo ele, as taxas de 
crescimento seguiram depri-
midas enquanto desempre-
go e informalidade se manti-
veram em níveis altos, de 13% 
e 40% respectivamente, com 
queda na renda das famílias.

Taxa de juros é “chocante”, diz Nobel de Economia
crítica ao brasil

Daniela Amorim,  
Gabriel Vasconcelos e  
Vinicius Neder 

Agência Estado

Qualquer estratégia sus-
tentável para o desenvolvi-
mento nacional passa por 
uma nova industrialização 
do Brasil, defendeu Josué 
Gomes da Silva, presiden-
te da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). Ele reconheceu que 
a indústria de transforma-
ção está menos produtiva, 
mas justificou que o setor 
foi penalizado pela elevada 
carga tributária e taxas de 
juros altas, problemas que 
precisam ser equacionados 
para que o segmento recu-

pere “o protagonismo que 
se perdeu ao longo das ul-
timas três, quatro décadas”.

Segundo ele, a indústria 
gostaria ter o mesmo trata-
mento de políticas de estí-
mulo que a agricultura, por 
exemplo, e defendeu que 
haja, pelo menos, uma “tri-
butação isonômica a todos 
os outros setores”. 

Juros
“É inconcebível a atual 

taxa de juros no Brasil”, dis-
se Josué, refutando que seja 
consequência de um pro-

blema fiscal, durante o se-
minário realizado ontem e 
que contou com a presen-
ça de várias autoridades na 
área econômica.

Em uma declaração que 
repercutiu bastante, Josué 
Gomes da Silva chegou a de-
finir a taxa de juros no Bra-
sil atualmente com “porno-
gráfica”. “Não temos mais 
restrição externa, mas cria-
mos nova restrição interna”, 
queixou-se Josué. “Se não 
baixarmos os juros não vai 
adiantar fazer política in-
dustrial.”

Indústria penalizada por carga tributária

Estímulo
 Representante da 
indústria pediu o 

mesmo tratamento em 
políticas tributárias 

que seriam concedidas 
a outros setores 
do país, como a 

agricultura

A 99 anunciou que vai 
encerrar as atividades de 
seu aplicativo de entrega de 
comidas, o 99Food, no Bra-
sil. As atividades do aplica-
tivo vão ficar ativas até o dia 
17 de abril e, após o período, 
a companhia vai encerrar 
a parceria com restauran-
tes no app.

“Como companhia, de-
cidimos concentrar muitos 
dos nossos recursos no de-
senvolvimento de serviços 
de duas rodas, com a expan-
são de 99Moto e 99Entrega 
Moto em delivery. Por esse 
motivo, decidimos descon-
tinuar o aplicativo 99Food a 
partir do dia 17 de abril de 
2023”, explicou a 99 em nota.

A startup controlada pela 
chinesa Didi Chuxing afir-
mou ainda que já comuni-
cou os parceiros sobre os en-
cerramentos das atividades, 
mas que espera que a logís-
tica construída com o app 

possa, futuramente, atender 
demandas individuais de 
delivery - a ideia seria aten-
der apenas com as entregas 
e não com a plataforma de 
serviço para o cliente.

Em setembro do ano 
passado, a chinesa 99 de-
mitiu cerca de 100 pessoas 
no país, em meio a crise glo-
bal da empresa. Na época, 
porém, a companhia infor-
mou que nenhum funcioná-
rio da divisão da 99Food ha-
via sido afetado.

O encerramento do app 
vai na esteira de outros ser-
viços de delivery no Brasil 
que tentam sobreviver em 
meio a dominância de em-
presas como iFood e Rappi, 
que detêm a maior parte do 
mercado no setor.

Em março do ano passa-
do, o Uber também decidiu 
encerrar a operação do Uber 
Eats, serviço semelhante de 
entrega de comida, alegan-
do um processo de reestru-
turação da empresa.

Operações da 99Food 
no Brasil são encerradas

entrega de comidas

Agência Estado

A Amazon anunciou 
que demitirá mais de nove 
mil funcionários, após ter 
afirmado anteriormente 
que cortaria 18 mil posi-
ções. “Dada a economia 
incerta em que residimos 
e a incerteza que existe no 
futuro próximo, optamos 
por ser mais simplificados 
em nossos custos e núme-

ro de funcionários”, disse 
o CEO da empresa, Andy 
Jassy, em um comunica-
do ontem. 

Jassy disse que os nove 
mil cortes adicionais de 
empregos não foram 
anunciados antes porque 
algumas equipes não ha-
viam concluído as avalia-
ções que determinavam 
quais cargos precisavam 
ser eliminados. 

Amazon anuncia corte 
de nove mil funcionários

demissões

“Uma taxa de 
13,7%, ou 
8% real, é o 
tipo de taxa 
de juros que 
vai matar 
qualquer 
economia

Joseph Stiglitz

Agência Estado
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Criado pelo Governo do Estado, espaço atua no enfrentamento aos crimes étnico-raciais, intolerância religiosa e xenofobia    

Centro tem equipe multiprofissional
Discriminação racial

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Anualmente o dia 21 de mar-
ço é dedicado à eliminação da 
discriminação racial. A data foi 
instituída pela Organização das 
Nações Unidas em referência ao 
ano de 1960, quando, na África 
do Sul, vinte mil negros protes-
taram contra a Lei do Passe, que 
limitava a ocupação de espaços 
pela população negra de Joanes-
burgo. No Brasil, a data é marca-
da por ações de conscientização. 
Já na Paraíba, as ações são desen-
volvidas permanentemente e há 
espaços voltados especialmen-
te para a tratativa e acolhimen-
to da população preta vítima 
das variadas faces da discrimi-
nação racial.

O Centro da Igualdade Ra-
cial João Balula, criado pelo Go-
verno do Estado vem atuando no 
enfrentamento aos crimes étni-
co-raciais, intolerância religiosa 
e xenofobia, como também, na 
promoção da equidade racial, 
desde novembro de 2020. O cen-
tro, que é um equipamento da 
Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana (SEM-
DH) conta com uma equipe mul-
tiprofissional especializada com-
posta por advogado, psicólogo, 
assistentes sociais e pedagogo 
para o acolhimento, acompa-
nhamento e encaminhamento 
de usuários vítimas das violên-
cias étnico-raciais perpetradas 
no estado. 

Lá, também são desenvol-
vidas atividades externas como 
palestras, formações continua-
das, letramento étnico-racial, 
capacitação para equipes pro-
fissionais e articulação para for-

talecimento da Rede Estadual 
de Enfrentamento ao Racismo 
e Intolerância Religiosa. E os Po-
vos e Comunidades Tradicionais 
(PCTs) - indígenas, quilombo-
las, ciganos e povos tradicionais 
de terreiro - compõem o público 
prioritário da equipe que aten-
de no espaço. 

O coordenador do Centro, 
Marcos Nascimento, explica que 
as ações junto às comunidades 
tradicionais são uma priorida-
de. “Temos focado em atividades 
in loco, como a ‘Ação de Autocui-
dado em Saúde Mental’, que tem 
como objetivo trabalhar a au-
toestima, a saúde mental, o pa-
trimônio moral e as identidades 
dos povos pertencentes às comu-
nidades tradicionais”, explica ao 
complementar que existem, ain-
da, outras ações, como o ‘Cine-
debate e outras artes’, atividade 
normalmente desenvolvida jun-
to às comunidades tradicionais, 
terreiros e escolas, mais focada 
no público jovem. No Cine-de-
bate, são apresentados filmes ou 
outras artes que despertem inte-
resse para o debate étnico-racial 
e para a promoção de direitos e 
cidadania da população preta, 
de comunidade tradicional ou 
de terreiro. 

Além das atividades de cons-
cientização e combate ao racismo 
e do fomento à autopercepção do 
público-alvo do projeto, o centro 
ainda dispõe de um banco de 
dados em que todos os usuários 
do equipamento estão inseridos. 
A ideia é que os cadastrados te-
nham acesso a vagas de empre-
go e cursos profissionalizantes. 
É que o Governo do Estado en-
tende que campanhas pontuais 
de conscientização não são o su-

ficiente para reparar a dívida his-
tórica que toda a sociedade tem 
com a população preta.

Em pouco mais de dois anos 
de existência, o centro já se tor-
nou referência nacional. Isto por-
que ele é o segundo do Nordes-
te e o quarto do país. E, ao todo, 
mais de trinta municípios pa-
raibanos já foram alcançados 
pelo Centro da Igualdade Racial 
João Balula, que, embora fique 
em João Pessoa, conta com uma 
equipe disposta a promover a 
pauta antirracista para além da 
capital.

“Ainda é muito cedo para 
uma avaliação mais completa, 
mas o que temos percebido é 
uma carência extrema quanto ao 
letramento étnico-racial. A dis-
cussão racial ainda não alcan-
çou determinados municípios, 
serviços e camadas sociais. Há 
resistência, e nem sempre é má 
vontade, às vezes é só falta de in-
formação. De modo geral, a mu-
dança tem sido positiva”, avalia 
Nascimento. 

De acordo com o coorde-
nador do centro, os desafios 
são muitos, mas o principal 
deles certamente está relacio-
nado à educação e à conscien-
tização das pessoas. Dados 
do Centro João Balula apon-
tam que, em 2022, chegaram 
ao centro 839 novos usuários 
e mais de 4,2 mil pessoas fo-
ram alcançadas pelas ações 
de acolhimento, escuta e le-
tramento étnico-racial ofere-
cidas pelo centro. Além disso, 
atualmente, o centro acom-
panha setenta casos de racis-

mo, intolerância religiosa ou 
xenofobia. Todos eles judicia-
lizados ou em fase investiga-
tiva. Mas, segundo Marcos, 
nada disso adianta se a so-
ciedade não mudar e é para 
isso que o Centro João Balu-
la existe.

“Vivemos em uma socie-
dade racista, que legitima e 
naturaliza o racismo a todo o 
instante. Não raras são as ve-
zes em que o usuário chega 
ao centro somente após rei-
teradas violências sofridas. 
A pessoa só quer ser escu-

tada e procura um lugar se-
guro. Além disso, ainda há 
muita resistência na judicia-
lização dos casos de racismo, 
intolerância religiosa e xeno-
fobia”, observa Marcos ao fri-
sar que racismo, intolerância 
religiosa e xenofobia são cri-
mes e, como tal, quem os co-
mete deve ser responsabiliza-
do criminalmente.

O Centro Estadual de Re-
ferência da Igualdade Racial 
João Balula está localizado na 
Rua Rodrigues de Aquino, 
220, no Centro de João Pessoa.

Desafios relacionados à educação 
e à conscientização das pessoas

A ministra da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Luciana Santos, dis-
se ontem, no Rio de Janei-
ro, que o desafio é imenso 
na sua área e o Brasil não é 
“para amadores e amadoras”. 
Para ela, o país tem vocações 
naturais de difícil compa-
ração com outras partes do 
mundo e um povo que, ape-
sar das desigualdades e pre-
conceitos que ainda existem, 
é capaz de seguir em fren-
te para transformar realida-
des tão adversas. Ela desta-
cou que as universidades e 
instituições públicas de pes-
quisas são responsáveis por 
cerca de 90% dos estudos de-
senvolvidos no Brasil e isso 
precisa ser valorizado.

“Nosso governo não con-
sidera as universidades espa-
ços de balbúrdia, pelo con-
trário, a Ciência está de volta 
no Brasil”, afirmou durante a 
aula inaugural, na cerimônia 
de recepção aos novos alu-
nos do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia (Co-
ppe), da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
ontem, na Cidade Universi-
tária, Ilha do Fundão, zona 
norte do Rio.

“Nós não queremos des-
qualificar a base científi-
ca brasileira. A nossa base 
científica não deve [nada] a 

nenhuma parte do mun-
do. Ela é robusta. É pujan-
te. Isso está na consistência 
de nossos números. Nós so-
mos o país que está em 13o 
na publicação de papers [pa-
péis], que são estudos cien-
tíficos comprovados como 
consistentes para soluções 
de diversas áreas do conhe-
cimento. Por isso mesmo 
queremos resgatar esse or-
gulho nacional”, completou.

A ministra destacou, ain-
da, a importância da Coppe 
na formação de profissio-
nais qualificados. “Como 
a primeira mulher minis-
tra da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, lembro que o Bra-
sil precisa urgentemente au-

mentar a sua capacidade de 
formar recursos humanos 
altamente qualificados de 
modo a superar os obstácu-
los ao seu desenvolvimen-
to. Portanto, quero destacar 
o papel fundamental que 
a Coppe tem na formação 
de professores, professoras, 
pesquisadores e pesquisa-
doras em seus 13 programas 
de pós-graduação, sendo a 
maioria reconhecida com 
a nota máxima da Capes 
[Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior]”, acrescentou.

Para a ministra, o reajuste 
das bolsas de estudo da Ca-
pes e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico [CNPq] é o 
início da retomada do inves-
timento em pesquisas, o que, 
afirmou, corrigiu uma defa-
sagem de 10 anos.

“Nós fizemos um reajus-
te de 40% a 200%, de 200% 
foram as bolsas de iniciação 
júnior, então isso anima, até 
porque boa parte do nosso 
sistema nacional de Ciência 
e Tecnologia depende muito 
da atuação dos bolsistas. Foi 
um bom pontapé inicial que 
revelou a vontade política 
do presidente Lula de cuidar 
da Ciência”, disse em entre-
vista após a aula inaugural.

A Coppe/UFRJ,  que 
completa 60 anos neste mês, 
é o maior centro de ensino e 
pesquisa de engenharia da 
América Latina. 

Brasil tem desafios em Tecnologia, 
Ciência e Inovação, diz ministra

no rio De janeiro

Cristina Índio 

Agência Brasil

O 21 de março foi recen-
temente sancionado pelo 
Governo Federal como o 
Dia Nacional das Tradi-
ções das Raízes Africanas 
e Nações do Candomblé. 
Em João Pessoa, o dia será 
marcado por uma mobi-
lização de cobrança pela 
restauração da Estátua de 
Iemanjá,  decapitada há 
8 anos por vândalos, na 
praça em sua homenagem, 
no final da Avenida Cabo 
Branco.

O ato será na Praça dos 
Três Poderes, no centro da 
cidade, às 9h, desta terça-
feira. A mobilização está 
sendo coordenada pelo 

Movimento de Mulheres 
de Terreiro, que desta vez 
conta com a parceira do 
Movimento de Mulheres 
Negras - MMN/PB.

Durante a manifesta-
ção, que conclama a po-
pulação pra ir vestida de 
branco, o movimento de 
mulheres fará a entrega de 
um dossiê à Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa e 
à Assembleia Legislativa, 
contendo toda a trajetória 
de luta nestes últimos oito 
anos, pela restauração da 
estátua de Iemanjá, conten-
do as promessas do poder 
público, que até o momento 
não foram efetivadas.

Mãe Dulce, mulher de 
terreiro, diz que a mani-
festação desta terça-feira, 
é um grito da população 
contra o racismo religio-
so. “É um grito sobre o si-
lenciamento dos nossos 
governantes em relação à  
destruição de um patri-
mônio cultural afrodes-
cendente que não foi e não 
é respeitado por eles” de-
sabafa.

Tânia Correia, mulher 
de terreiro,  também não 
esconde o constrangimen-
to. “ O 21, dia internacio-
nal pela eliminação da Dis-
criminação racial, é mais 
uma data de reflexão acer-

ca das diversas formas de 
discriminação e preconcei-
to.  Para nós, povo de Re-
ligião de Matriz  Africa-
na, é dia de produzir falas 
e ações de combate à into-
lerância religiosa e o Ra-
cismo Religioso. Estamos 
presenciando, diariamen-
te,   em  nosso Estado, um 
dos mais preconceituosos 
do país, e no Brasil, atos 
de vandalismo  aos nossos 
templos religiosos,  como 
também agressões físicas 
e orais contra a nossa cren-
ça”, denuncia Tânia Cor-
reia.

Ela considera de grande 
importância a parceria fir-

mada com o MMN/PB. Para 
ela,  as parcerias são sem-
pre bem vindas por signi-
ficarem unidade e força na 
luta.” Principalmente  quan-
do são mulheres com traje-
tória de lutas na sociedade. 
Estarmos juntas, significa 
que somos mais mulheres 
com vozes e ações lutando 
contra uma sociedade que 
exclui e agride as mulheres” 
ressalta a ativista.

A psicóloga e ativista 
Hildevânia Macedo des-
taca a parceria do movi-
mento de mulheres negras 
na luta pela restauração da 
estátua de Iemanjá e con-
tra o racismo religioso. “ 

Nós nos juntamos com as 
mulheres de terreiro para 
ecoarmos o nosso grito de 
reparação da Estátua aos 
poderes publicos. Também 
neste 21 de março,  pau-
tarmos o debate do racis-
mo religioso e a reflexão 
do porquê a imagem de Ie-
manjá degolada não gera 
comoção? Ela ressalta a 
indiferença da Prefeitura 
de João Pessoa com a ima-
gem de Iemanjá. “ Um dos 
maiores símbolos da reli-
gião de matriz africana,  
degolada há 8 anos, mes-
mo com os apelos da po-
pulação para sua restaura-
ção”, conclui.

Mulheres vão as ruas exigir restauração da estátua de Iemanjá
mobilização na capital

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em aula inaugural da Coppe

Foto: Divulgação
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Na Paraíba, 
as ações são 
desenvolvidas 
permanentemente 
e há espaços 
voltados 
especialmente 
para a tratativa 
e acolhimento 
da população 
preta vítima das 
variadas faces da 
discriminação

“Nosso 
governo não 
considera as 
universidades 
espaços de 
balbúrdia, pelo 
contrário, a 
Ciência está de 
volta no Brasil

Luciana Santos
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Evento aberto, ontem, em Campina Grande contou com a participação da primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins

Oficina capacita artesãos paraibanos
Design Criativo

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP), Ana Ma-
ria Lins, participou na ma-
nhã de ontem, em Campina 
Grande, da abertura da Ofi-
cina de Design Criativo, mi-
nistrada até a próxima sexta-
feira pelo renomado estilista 
Ronaldo Fraga. A ação do Go-
verno do Estado e Sebrae-PB 
terá 30 artesãos contempla-
dos pela consultoria e tem 
como objetivo final a confec-
ção de peças artesanais liga-
das diretamente à Rainha da 
Borborema, que serão apre-
sentadas no 36o Salão do Ar-
tesanato Paraibano, de 8 de 
junho a 2 de julho. 

 A 36a edição do evento 
vai homenagear a Feira Cen-
tral de Campina Grande e os 
40 anos do Maior São João 

do Mundo, dois patrimônios 
culturais da Rainha da Bor-
borema que servirão de ins-
piração para os traços de Ro-
naldo Fraga.

 Na ocasião, Ana Maria 
Lins ressaltou a importân-
cia da consultoria de Ronaldo 
Fraga na capacitação dos arte-
sãos e na valorização na iden-
tidade cultural de Campina 
Grande. “É mais um momen-
to importante do Programa 
do Artesanato Paraibano, que 
vai capacitar nossos artesãos e 
artesãs, além de homenagear 
a Feira Central de Campina 
Grande, um dos maiores mo-
numentos da Rainha da Bor-

borema”, disse.  “Em 2019, o 
Governo do Estado e Sebrae 
também proporcionaram essa 
mesma oportunidade às ren-
deiras do Cariri paraibano. As 
oficinas de Ronaldo Fraga re-
sultaram numa linda coleção, 
inspirada na obra do artista 
plástico Flávio Tavares. Mais 
que isso: divulgou ainda mais 
a riqueza da renda renascen-
ça, com frutos que estão sendo 
colhidos até hoje com diversas 
encomendas”, continuou Ana 
Maria Lins.

 A secretária de Estado 
do Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico (Setde), 
Rosália Lucas, pasta à qual 

o PAP é vinculado, também 
ressaltou a importância da 
iniciativa. “Semana passa-
da, o governador João Aze-
vêdo publicou um decreto 
criando o Centro de Referên-
cia do Artesanato Paraiba-
no, tivemos a reinauguração 
da Loja Conceito do Museu 
do Artesanato Paraibano Ja-
nete Costa e, agora, o início 
dessa grande capacitação em 
parceria com o Sebrae, com 
o grande estilista Ronaldo 
Fraga. Isso gera atualização 
da nossa produção artesanal, 
gerando ocupação e renda, 
fortalecendo a nossa cultu-
ra”, comentou.  

Já a gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, disse que 
a consultoria ministrada por 
Ronaldo Fraga terá como pro-
duto final a tradução da alma 
de Campina Grande. “Para 
além da qualificação, muito 
importante para que nossos 
artesãos e artesãs  continuem 
atendendo um cliente cada 
vez mais exigente, essa con-
sultoria tem o desafio de tra-
duzir um monumento ícone 
de Campina Grande nas mais 
diversas tipologias, que é a 
Feira Central e que será a ho-
menageada na 36ª edição do 
Salão do Artesanato Paraiba-
no”, afirmou.
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A 36a edição 
do evento vai 
homenagear a 
Feira Central de 
Campina Grande 
e os 40 anos do 
Maior São João 
do Mundo, dois 
patrimônios 
culturais da Rainha 
da Borborema 

Em contato com o artesa-
nato paraibano há 20 anos, 
Ronaldo Fraga externou a 
alegria de estar de volta ao 
estado e a expectativa de 
mais um trabalho com os 
artesãos. “Nós temos nes-
te grupo uma representação 
dos maiores saberes e  faze-
res do artesanato paraibano. 
No mínimo, vamos apresen-
tar um universo que traga 
vida, que traga pulsação de 
vida através da cultura, da 
memória, da história. Preci-
samos de história e memória 
em cada peça que seja feita”, 
acrescentou.

 O gerente do Sebrae-PB 
em Campina Grande, João 
Alberto Miranda, afirmou 
que a oficina mostra a im-
portância dada pelo órgão e 
o Governo do Estado ao ar-
tesanato. “Uma oficina como 
essa demonstra a preocupa-
ção do Sebrae e do Governo 
do Estado em promover a 
inovação para o artesanato 
de Campina Grande, inclusi-
ve com o olhar para seus pró-
prios valores. A Feira Central 
de Campina Grande é um ce-
leiro de muitas possibilida-
des que, com certeza, darão 
bons frutos”, acrescentou. 

A abertura da Oficina de 
Design Criativo ministrada 
por Ronaldo Fraga foi pres-
tigiada, ainda, pela verea-
dora do município de Cam-
pina Grande Eva Gouveia; 
pelo diretor do Museu do 
Artesanato Paraibano Ja-
nete Costa, Fábio Morais; e 
pela coordenadora de Capa-
citação do PAP, Yara Alen-
car. 

 Expectativa 
Ao todo, 30 artesãos de vá-

rias tipologias participam da 
oficina de Design Criativo com 
Ronaldo Fraga. Seja crochê, ma-
cramê ou madeira, a expectati-
va entre os artesãos é de quali-
ficação, conseguir expressar em 
suas peças um monumento de 
importância cultural e econô-
mica indiscutível, que é a Fei-
ra Central de Campina Grande. 

 João Avelino, o “Mestre 
Avelino”, tem 42 anos dedi-
cados ao artesanato dos 76 
de vida. Ele acredita que a 
consultoria ministrada por 
Ronaldo Fraga vai impulsio-
nar ainda mais a criativida-
de. “Mesmo a gente já ten-
do um trabalho consolidado, 
eu acredito que uma oportu-
nidade dessa ajuda a gente a 
se desenvolver ainda mais. É 
sempre bom aprender”, disse.

 Sentimento semelhan-
te também é compartilhado 
pela artesã de Boqueirão, Ma-
ria Graciete. Aos 67 anos de 
idade, a crocheteira tem mais 
de cinco décadas dedicadas 
ao artesanato. “Espero que 
seja um momento de mui-
ta aprendizagem para todos 
nós. Me sinto feliz com essa 
oportunidade”, externou.

 Carlos Alberto Paschoal 
trabalha com madeira. Ele não 
tem dúvidas de que a consul-
toria com Ronaldo Fraga será 
um agregador de valor ao tra-
balho do artesão. “Tudo que 
vem para aprimorar o nosso 
trabalho é bem-vindo, princi-
palmente uma oficina dessa 
que vai cravar as nossas raí-
zes nos nossos produtos. Será 
sucesso absoluto”, finalizou.

Alegria e expectativa do 
estilista Ronaldo Fraga

Nesta terça-feira, comemo-
ra-se o Dia Internacional da 
Síndrome de Down, data cria-
da para a conscientização glo-
bal e para a promoção da in-
clusão de todos na sociedade, 
garantindo as mesmas liber-
dades e oportunidades. Mes-
mo com avanços nas últimas 
décadas, algumas conquistas 
como a inclusão de pessoas 
no mercado de trabalho, ainda 
precisam ser ampliadas.

A Paraíba possui mais de 
18,5 mil pessoas com Síndro-
me de Down, conforme da-
dos do Censo 2010 do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). E algumas 
empresas já oferecem oportu-

nidades. Pioneira na contrata-
ção de pessoas com deficiên-
cia, a Arcos Dorados, franquia 
que opera a rede McDonald’s 
em 20 países da América La-
tina e Caribe, estimula a in-
clusão dessas pessoas em to-
dos os âmbitos da sociedade, 
principalmente no mercado 
de trabalho, com igualdade 
de direitos e oportunidades.

Atualmente são mais de 
1.800 funcionários com dife-
rentes tipos e graus de deficiên-
cia no quadro de colaboradores 
do Brasil, sendo que 72% têm 
deficiência intelectual. Desses, 
55 colaboradores têm Síndro-
me de Down e estão construin-
do uma jornada positiva junto 

à companhia, se desenvolven-
do profissionalmente e pes-
soalmente e alcançando trans-
formações positivas em suas 
vidas.

Na Paraíba, por exem-
plo, a Arcos Dorados contri-
buiu para o amadurecimen-
to profissional e pessoal de 
Carlos Antônio Aparecido da 
Silva Cabral. Com 28 anos, 
Carlinhos, como é conheci-
do pelos colegas, tem Síndro-
me de Down e trabalha há 
cinco anos como Atendente 
no McDonald’s da Avenida 
Ruy Carneiro, em João Pes-
soa. Para ele, sua vida mudou 
para melhor desde que come-
çou a trabalhar. “Tive oportu-

nidade de entrar no mercado 
de trabalho e fiz novos ami-
gos, gosto muito do meu tra-
balho,” comenta.

Segundo a mãe de Carlos 
Antônio, Zezita Cabral, a in-
clusão do filho no mercado de 
trabalho transformou a vida 
dele e de toda a família. “Como 
mãe de um filho com Síndro-
me de Down, eu não imagina-
va que meu filho teria a chance 
de conseguir uma vaga for-
mal de trabalho. Todo o pro-
cesso foi muito emocionante. 
Eu sempre inseri meu filho em 
todas as atividades possíveis, 
mas acompanhar esse proces-
so e ver o quanto ele se desen-
volveu, é incrível”, comenta.

Empresa investe em inclusão, e trabalhadores 
têm chance de crescer profissionalmente

sínDrome De Down

Ana Maria Lins (E) ressaltou a importância da capacitação dos artesãos Ronaldo Fraga vai ministrar a Oficina de Design Criativo até a próxima sexta

Fotos: André Lúcio

“Em 2019, o 
Governo do Estado 
e Sebrae também 
proporcionaram 
essa mesma 
oportunidade 
às rendeiras do 
Cariri paraibano

Ana Maria Lins

O presidente da Embratur, 
Marcelo Freixo, oficializou, jun-
to à Polícia Federal, um pedi-
do de investigação sobre norte
-americanos ligados ao grupo 
Millionaire Social Club (MSC), 
acusados de explorar sexual-
mente mulheres brasileiras.

Em vídeos veiculados na 
internet, os norte-americanos 
se apresentavam como coa-
ches que, contratados, ajuda-

riam clientes a conquistar mu-
lheres brasileiras. As imagens 
mostram diversas mulheres 
em uma festa. Uma delas seria 
uma menor, de 17 anos, confor-
me disse Freixo.

“Esses turistas americanos 
organizavam o que chamam 
de festa mas é claramente uma 
ação criminosa com a presença 
inclusive de menor de idade”, 
disse o presidente da Embratur 
ao ressaltar que as imagens vei-
culadas não tinham sequer au-
torização de muitas das mulhe-

res filmadas. “Diversos crimes 
foram cometidos”, acrescentou 
ao levantar suspeitas de outros 
eventos do tipo, organizados 
pelo mesmo grupo.

Trabalho de cooperação
Diante da situação, Frei-

xo se reuniu ontem com o di-
retor-geral da Polícia Fede-
ral (PF), Andrei Rodrigues, a 
quem pediu que acompanhe 
de perto o caso. “Vamos fa-
zer [Embratur e PF] um tra-
balho de cooperação. É pro-

vável que não seja um caso 
isolado”, disse Freixo ao res-
saltar que não interessa ao se-
tor turístico brasileiro qual-
quer vínculo com atividades 
criminosas, em especial com 
exploração sexual.

 “Este caso tem de ser peda-
gógico, porque não queremos 
turismo desse tipo no Brasil. 
Trata-se de um caso muito gra-
ve. A Embratur tentará, agora, 
identificar os locais onde esse 
tipo de prática ocorre mais co-
mumente.”

Embratur pede que a Polícia Federal 
investigue suposto crime de turismo sexual

no brasil

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
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Belo joga pelo empate na volta, em Sousa; já o Treze precisa de uma vitória após ficar no 1 a 1 contra o São Paulo Crystal

Botafogo larga na frente nas semifinais
paraibano 2023

A semana que antecede 
os jogos das semifinais que 
vão definir os finalistas do 
Campeonato Paraibano co-
meça com as quatro equi-
pes intensificando os treinos 
para os jogos no próximo 
dia 26. Nas partidas do úl-
timo fim de semana, o Bo-
tafogo largou na frente do 
confronto com o Sousa, en-
quanto São Paulo Crystal e 
Treze empataram no primei-
ro duelo.

Nesta fase da competi-
ção, os confrontos foram  
definidos por cruzamento 
olímpico, com a participação 
das quatro melhores equi-
pes da 1ª fase (1º x 4º e 2º e 3º). 
Em caso de igualdade no so-
matório das duas partidas, 
a disputa irá direto para as 
penalidades máximas, sem 
prorrogação. 

No confronto, que envol-
ve Sousa e Botafogo, foi o 
Belo quem largou na frente. 
Matheus Anderson  marcou, 
no início do segundo tempo, 
o gol que confirmou a vitó-
ria do Alvinegro contra o Di-
nossauro, em partida dispu-
tada no Estádio Almeidão 
no último sábado, em João 
Pessoa. A equipe comanda-
da por Tiago Batizoco leva 
a vantagem do empate para 
o jogo da volta, em Sousa, 
para avançar à final da com-
petição. 

Com a derrota, o Dinos-
sauro precisa vencer a par-
tida de volta por 2 a 0 para 

avançar à final sem preci-
sar levar a partida para as 
cobranças de pênaltis.

“Sabíamos que seria um 
jogo equilibrado e decidido 
nos detalhes. Somos fortes 
jogando em casa, já prova-
mos isso na competição. Te-
mos toda uma semana para 
nos prepararmos. O objeti-
vo é aproveitar esse perío-
do para chegarmos bem na 
partida e reverter a situa-
ção para chegarmos à final”, 
disse Renatinho Potiguar, 
treinador do Sousa. Sousa 
e Botafogo jogam no próxi-
mo domingo, no Marizão, 
às 16h.

Na outra partida, mes-

mo jogando fora de casa, 
o Treze arrancou o empate 
em 1 a 1, contra o São Pau-
lo Crystal, no Estádio Car-
neirão, em Cruz do Espírito 
Santo, no domingo. Na par-
tida de volta, em Campina 

Grande, um novo empate 
leva a decisão do finalista 
para as cobranças de pênal-
tis. Assim como nos jogos 
de ida, as partidas de volta 
também vão poder contar 
com as presenças das duas 

torcidas, sendo a carga de 
10% do público permitido 
liberada para a torcida do 
clube visitante. 

No jogo disputado no 
Carneirão, em Cruz do Es-
pírito Santo, o São Pau-

lo saiu na frente com um 
gol de pênalti de Rikelme, 
descontando Saulo para o 
Galo. No próximo domin-
go, às 17h, o Treze joga con-
tra o São Paulo Crystal, no 
Amigão.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O confronto da primei-
ra partida das semifinais do 
Campeonato Paraibano en-
volvendo Botafogo e Sousa 
não ficou marcado apenas 
pela vitória do Belo. Outro 
fato que repercutiu de forma 
negativa foi um tumulto en-
volvendo um ex-dirigente, o 
vice-presidente do Botafogo 
e profissionais da imprensa 
esportiva.  

A primeira confusão foi 
protagonizada por um ex-
dirigente do Botafogo, Bre-
no Morais, nas cabines de 
transmissão do Estádio Al-
meidão. De acordo com rela-
tos dos jornalistas da Rádio 
CBN FM, Pedro Alves e Elial-
do Silva, narrador da Rádio 
Pop FM e atual presidente 
da Associação Paraibana dos 
Cronistas Esportivos (APB-
CE), o ex-dirigente teria se di-
rigido às cabines para profe-
rir agressões verbais contra 
os profissionais. Vídeos com-
partilhados nas redes sociais 
com as cenas do ocorrido re-
forçaram os relatos.

“Registrar que hoje fui 
agredido verbalmente, no 

meu espaço de trabalho, nas 
cabines do Almeidão, por 
Breno Morais, que acha que 
é dono do Botafogo-PB e do 
Almeidão. Infelizmente Bre-
no acha que as coisas se re-
solvem no grito e na grana. 
E comigo isso não funcio-
na.”, desabafou Pedro Alves, 
jornalista da Rádio CBN, nas 
redes sociais. 

O segundo episódio ocor-
reu nos arredores da sala de 
entrevista coletiva e, nova-
mente, envolveu Breno Mo-
rais, além do diretor de fu-
tebol do Botafogo, Afonso 
Guedes. Ambos acusados de 

tentar agredir o repórter Fá-
bio Hermano da Rádio CBN. 
O episódio também foi regis-
trado em vídeos comparti-
lhados nas redes sociais.

“Breno foi me intimidar 
por um comentário que eu 
fiz antes do jogo, sobre a es-
calação. Surreal que alguém 
queira me intimidar sobre 
um comentário que eu fiz. E 
aí depois veio o filho dele ten-
tar me agredir. O vice-presi-
dente do Botafogo tentou me 
agredir também”, revelou Fá-
bio Hermano.

O fato logo repercutiu ao 
ponto das entidades repre-
sentativas da crônica espor-
tiva do Brasil e da Paraíba 
manifestarem notas de re-
púdio contra as agressões 
aos profissionais. A Federa-
ção Nacional dos Jornalistas 
(Fenaj), Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estado 
da Paraíba (SinJor-PB), Asso-
ciação Paraibana de Impren-
sa (API), Associação dos Cro-
nistas Esportivos da Paraíba 
(Acepb),Associação Parai-
bana dos Cronistas Esporti-
vos (APBCE) e a Associação 

dos Repórteres Fotográficos 
e Cinematográficos da Paraí-
ba (Arfoc-PB) emitiram no-
tas repudiando a ação tru-
culenta do conselheiro Breno 
Morais e do vice-presidente 
de futebol do Botafogo-PB, 
Afonso Guedes.

Em nota oficial divulga-
da pelo clube, o Botafogo tra-
tou o caso como um episó-
dio com “trocas mútuas de 
agressões verbais”.

“Depois da partida, em 
que o árbitro prejudicou sen-
sivelmente a nossa equipe, o 
conselheiro benemérito do 
clube, Breno Morais, o dire-
tor de futebol, Afonso Gue-
des, e os repórteres Fábio 
Hermano e Pedro Alves, da 
CBN, e o narrador Elialdo Sil-
va, da Pop FM, se desenten-
deram, com trocas mútuas 
de agressões verbais” diz um 
trecho da nota.

O presidente da Associa-
ção Paraibana de Cronistas 
Esportivos (APBCE), Elial-
do Silva, fez um boletim de 
ocorrência na Polícia Civil re-
latando as agressões dos di-
rigentes do Botafogo.

Agressões de dirigentes contra a imprensa

“Sabíamos que 
seria um jogo 
equilibrado 
e decidido 
nos detalhes. 
Somos fortes 
jogando 
em casa, já 
provamos isso 
na competição

Renatinho Potigaur

Repúdio
Diversas entidades de 
classe repudiaram as 

agressões dos dirigentes 
do Botafogo a radialistas 
da CBN e da Pop FM  ao 

final do jogo 

Em jogo bastante disputado, o Botafogo 
levou a melhor sobre o Sousa e marcou o 

gol no início do segundo tempo

Foto: Cristiano Santos/Botafogo
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Competição disputada na orla da Praia do Cabo Branco reúne várias equipes nas categorias Sub-15 e Adulto

Renascente vence Torneio da Mulher
beach soccer

A Liga Metropolitana 
de Esportes realizou no úl-
timo domingo (19), na orla 
da Praia de Cabo Branco, 
em João Pessoa, a 5ª edição 
da Taça da Mulher de Bea-
ch Soccer. A competição, 
que fez alusão e homena-
gem às mulheres, reuniu 
cinco equipes de João Pes-
soa e Cabedelo nas catego-
rias Adulto e Sub-15, com as 
equipes Renascente e Grê-
mio Paulistano brilhando 
nas disputas.

“A competição foi um 
sucesso. Ficamos muito fe-

lizes em realizar mais uma 
edição da Taça da Mulher 
de Beach Soccer. Além de 
proporcionar a atividade 
esportiva, o torneio tam-
bém representa uma ho-
menagem  no período que 
simboliza o mês das mu-
lheres”, comentou  Fran-
cielton Vieira, presidente 
da Liga Metropolitana de 
Esportes.

Na categoria Sub-15, o 
Renascente da cidade de 
Cabedelo bateu o Estrela 
do Amanhã, de João Pes-
soa, por 5 a 2, para ficar com 
o título. Apesar da derrota, 
Maria Laura, atleta do Es-
trela do Amanhã, acredita 

que dará a volta por cima e 
segue firme no sonho de se 
tornar uma jogadora pro-
fissional.

“Perder faz parte, é fu-
tebol. Agradeço ao Estrela 
do Amanhã, ao meu trei-
nador e minha família por 
acreditarem no meu traba-
lho. Amo esse esporte e vou 
em busca de meu objetivo 
de ser uma atleta profissio-
nal”, disse.

O Grêmio Paulistano, de 
João Pessoa, bateu o Renas-
cente por 4 a 2, para con-
quistar o bicampeonato na 
categoria Adulto. O Estrela 
do Amanhã ficou com a 3ª 
colocação.

É impressionante como na hora de uma decisão 
de futebol aqui no país, a camisa mais 
tradicional, o time de maior estrutura e de 

poder de investimento se supera. No último final 
de semana, vi o Volta Redonda, que vinha jogando 
um bolão no Campeonato Carioca e tinha vencido 
o Fluminense na primeira partida das semifinais, 
ser atropelado pelo mesmo Flu, na partida de volta 
no Maracanã. O placar foi inacreditável, 7 a 0, e 
todos se perguntaram o que houve com o bom time 
do Voltaço? A única explicação plausível para isso 
é que o time do interior do Rio de Janeiro tremeu na 
hora da decisão da vaga para às finais, quando 
jogava pelo empate. O Tricolor das Laranjeiras se 
impôs e o Volta Redonda entrou em desespero.

Aqui na Paraíba não foi muito diferente. No 
sábado, o Sousa entrou em campo como favorito 
para enfrentar o Botafogo, no Almeidão, em João 
Pessoa, na primeira partida das semifinais do 
Campeonato Paraibano de 2023. O Dinossauro 
fez a melhor campanha da competição, com o 
maior número de pontos, melhor defesa e melhor 
ataque. Uma superioridade indiscutível sobre os 
demais adversários.

Do outro lado, tinha um Botafogo que vinha 
desacreditado até mesmo pela própria torcida 
e que renasceu na reta final das disputas, com 
um novo técnico e a chegada de cinco reforços. 
Quando a bola rolou, o que se viu foi um Dinossauro 
muito organizado, mas jogando apenas no erro do 
adversário, respeitando demais o clube de maior 
tradicão e de maior número de títulos do Estado.

Isso deu margens para que o Belo, empurrado 
pela sua torcida, fosse para cima, em busca da 
vitória. Ela veio com justiça com um gol no início 
do segundo tempo. Só aí o Sousa saiu para o 
ataque, quando já era tarde demais. O time 
do Sertão abriu espaços e só não tomou mais 
gols, porque o Juiz da partida deixou de dar um 
pênalti claro, sofrido pelo atacante Bismarck, 
que foi derrubado dentro da área.

Domingo, o jogo da volta será no Marizão, 
onde o Sousa é fortíssimo e dificilmente perde. 
Mas o Belo vai entrar em campo precisando 
apenas de um empate para chegar a mais uma 
final. Ao Dino, resta apenas vencer para estar na 
decisão do campeonato. Tenho certeza que será 
um grande jogo.

Se lá em Sousa a camisa do Botafogo pesar 
de novo, o Belo sairá do Sertão classificado, o 
que ninguém acreditava até a última rodada da 
fase de classificação. Porém, o Dinossauro vai 
jogar em um campo que conhece bem, com um 
forte calor e incentivado pela sua torcida. Para os 
torcedores do Dino, o time não vai tremer e já está 
acostumado a vencer o trio de ferro do futebol 
paraibano. Vamos esperar para ver. Eu estarei lá 
comentando para a Rádio Tabajara.

Em Cruz do Espírito Santo, o São Paulo, 
que desde o começo do Paraibano foi uma das 
melhores equipes, chegou até a estar vencendo 
o Treze, empurrado pela sua torcida que lotou 
o Carneirão. Mas, depois fez o que a maioria 
dos times brasileiros faz, recuar para garantir o 
resultado. O Galo agradeceu e pressionou, sem 
parar, o time da casa, até chegar ao empate, já nos 
minutos finais do jogo. Foi um duro castigo para o 
Tricolor e um grande resultado para o Treze, que 
agora jogará a segunda partida em casa, com o 
apoio de sua enorme torcida e precisando apenas 
de uma vitória simples para chegar às finais. A 
camisa do Galo pesou e o clube conseguiu calar 
a torcida do time da casa. Espero um jogo bem 
disputado domingo no Amigão, mas com um ligeiro 
favoritismo para o time da Serra da Borborema.

Confusão
Nem tudo foi festa na vitória do Botafogo 

sobre o Sousa, no último sábado em João 
Pessoa. Um conselheiro e um dirigente do 
Belo, revoltados com os erros da arbitragem, 
resolveram agredir alguns jornalistas que 
estavam na cabine trabalhando, e não satisfeitos 
ainda agrediram um repórter nos vestiários 
do clube. Os fatos geraram uma tremenda 
confusão e só não foi pior, graças a ação da 
turma do deixa disso, que conseguiu controlar 
a situação, antes da polícia ser acionada. Um 
fato lamentável, que não pode se repetir jamais. 
Lugar de dirigente não é no local de trabalho 
dos jornalistas e muito menos com agressão. O 
próprio clube, em nota, lamentou o ocorrido.

Na hora da decisão, 
a camisa pesa

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Foi com um verdadei-
ro show dentro das quatro li-
nhas que a Seleção Brasileira 
de Beach Soccer  retomou o tí-
tulo da Copa América. Na fi-
nal deste domingo (19) contra 
a anfitriã Argentina, a equi-
pe do aniversariante do dia, 
o técnico Marco Octavio, com-
provou o seu favoritismo com 
uma goleada história por 13 a 
5. O atacante Edson Hulk foi 
o destaque absoluto da parti-
da, com 4 gols, sendo um de-
les o mais bonito do jogo, em 
um voleio fantástico. O resul-
tado deu o tricampeonato ao 

Brasil e o melhor presente que 
o comandante brasileiro po-
deria ganhar na celebração de 
seus 67 anos.

Logo no primeiro perío-
do, a Seleção Brasileira não 
deu nenhuma chance para a 
torcida argentina se animar. 
Mesmo lotando o Estádio La 
Rural, em Rosário, eles tive-
ram que aplaudir os cinco gols 
marcados por Filipe Silva (2), 
Jordan, Zé Lucas e o golaço de 
voleio de Hulk. Se alguém ain-
da duvidava da vitória brasi-
leira, deixou de acreditar na 
continuidade da partida. Com 

fome de gol, o time canari-
nho não descansou e marcou 
mais oito vezes, com a equi-
pe da casa descontando com 
cinco gols. No final, 13 a 5 no 
placar, para festa da pequena, 
mas calorosa torcida de brasi-
leiros que foram apoiar nossos 
craques e foram recompensa-
dos após o apito final, quanto 
todos os atletas foram até eles 
comemorar o título.

“Um momento muito es-
pecial para mim. Comemorar 
mais um ano de vida poden-
do disputar a minha quarta 
final no comando da Seleção 

Brasileira, em quatro torneios 
disputados desde a minha 
chegada. Fico muito feliz em 
ver essa garotada cheia de or-
gulho de vestir a camisa do 
Brasil, jogando o verdadei-
ro beach soccer brasileiro, com 
alegria, habilidade e objetivi-
dade rumo ao gol adversário. 
Isso nos enche de confiança 
para o seguimento do traba-
lho ao longo desse ano, quan-
do teremos muitas competi-
ções importantes, incluindo 
a Copa do Mundo de Dubai, 
nosso principal objetivo”, ana-
lisou Marco Octavio.

Jordan marcou duas vezes na final da Copa América de Beach Soccer, quando a Seleção Brasileira goleou a Argentina por 13 a 5

Competição que fez alusão e homenagem às mulheres reuniu cinco equipes de João Pessoa e Cabedelo nas categorias Adulto e Sub-15
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Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com “Perder faz 
parte, é futebol. 
Agradeço ao 
Estrela do 
Amanhã, ao 
meu treinador 
e minha 
família por 
acreditarem no 
meu trabalho

Maria Laura

Seleção Brasileira conquista Copa América
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Lesão no adutor da coxa esquerda, durante clássico contra o Vasco, tira o jogador dos amistosos do Uruguai na Data Fifa

De Arrascaeta é cortado da seleção
contusão

Agência Estado

Substituído por lesão du-
rante a vitória por 3 a 1 no clás-
sico com o Vasco, no jogo de-
cisivo das semifinais do 
Campeonato Carioca, o meia 
Giorgian de Arrascaeta foi cor-
tado da convocação da Seleção 
Uruguaia para os duelos com 
Japão e Coreia da Sul, duran-
te a Data Fifa iniciada nesta se-
mana. Para o lugar do flamen-
guista, o treinador interino do 
Uruguai, Marcelo Broli, cha-
mou Diego Hernández, do 
Montevideo Wanderers.

Arrascaeta foi diagnosti-
cado com uma lesão no adu-
tor da coxa esquerda na noi-
te de domingo, pouco depois 
do triunfo que colocou o clube 
rubro-negro na final do Esta-
dual. Antes da partida, o meio-
campista já vinha sofrendo 
com problemas físicos, con-
forme destacou o técnico Ví-
tor Pereira ao se defender dos 
gritos de “burro” exclamados 
pela torcida por causa da subs-
tituição do uruguaio no se-
gundo tempo.

“O Arrascaeta, ao longo da 
semana, sentiu dores no pú-
bis, e isso é uma coisa públi-
ca. Esteve em dúvida, mas por 
ser uma semifinal arriscamos 
um pouco, conversamos com 
ele. Naturalmente, ao longo do 
jogo, as dores foram aumen-
tando. No intervalo, já estava 
com dificuldades, foi para o se-
gundo tempo e as dificulda-
des continuaram. Chegou em 
determinada altura que tive-
mos que substituir”, explicou o 
português.

A atual situação faz com 
que Arrascaeta seja dúvida 
para as finais do Carioca, con-
tra o Fluminense, que avan-
çou após golear o Volta Redon-
da por 7 a 0 na outra disputa 
semifinal. As datas da decisão 
em jogos de ida e volta ain-
da não foram definidas, mas 
o calendário da FERJ preveem 
o primeiro jogo para dia 2 de 
abril e o segundo para dia 9, 
dois domingos. 

Curtas
Futebol de luto com mortes
de Dissor e de Pistola

Dissor, jogador que marcou o primeiro gol no 
Estádio José Cavalcanti, em Patos, pelo Nacional, 
faleceu na manhã de ontem, aos 74 anos. O ex-
jogador patoense Edilson Brandão de Lucena sofria 
de mal de Alzheimer e morreu por complicações da 
doença. Ele morava em João Pessoa. Após pendurar 
as chuteiras, Dissor trabalhou por 22 anos como 
bancário. Era casado e deixa viúva a senhora Lenira 
Guedes Brandão. Seu corpo seguiu para Patos, 
onde ocorre o sepultamento nesta terça-feira pela 
manhã. Além de jogar no Nacional de Patos, Dissor 
atuou no Botafogo, onde recebeu a faixa de campeão 
paraibano de 1969 do Rei Pelé, em amistoso no 
Estádio Olímpico, num dia festivo para o futebol 
paraibano. Além de Dissor, o futebol patoense 
também está de luto pela morte do ex-jogador Pistola, 
falecido no domingo, de problemas cardíacos.

Patrick de Paula só volta a 
jogar na temporada 2024

O Botafogo não mediu esforços para tirar Patrick 
de Paula do Palmeiras há um ano. Contratação 
mais cara da história do clube, o jogador chegou 
sob enorme expectativa e alternou altos e baixos 
em 2022. Nesta temporada, largou bem e vinha 
se destacando até romper o ligamento do joelho 
esquerdo. O volante passou por cirurgia neste 
domingo, perderá toda a temporada, mas promete 
“voltar mais forte” em 2024.

Patrick de Paula foi mais uma vítima do 
gramado ruim do Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília. Ele enroscou a perna em uma falha de 
grama e acabou sofrendo a grave lesão no clássico 
com o Flamengo. Na época, o técnico Luís Castro 
reclamou das condições do campo e pediu para 
não jogar mais lá. O time mandou jogos fora do Rio 
em Cariacica, no Espírito Santo.

Vini Junior volta a sofrer
ataque racista na Espanha

A relação de Vinícius Júnior com as torcidas 
adversárias na Espanha segue dando o que falar. 
Durante o clássico contra o Barcelona, no domingo, 
parte da arquibancada do Camp Nou cantou durante 
alguns momentos da primeira etapa “Vinícius 
muérete”, que quer dizer “morra Vinicius” em tradução 
para o português. Os cânticos ecoaram pelo Camp 
Nou quando o placar ainda estava 1 a 0 para o Real 
Madrid. A partida terminou com virada do Barcelona 
por 2 a 1. Nenhum dos clubes ou a organização do 
Campeonato Espanhol se manifestou sobre o ocorrido 
na Catalunha neste domingo. Essa não é a primeira 
vez que Vini Júnior é alvo de algum tipo de ataque das 
torcidas adversárias na Espanha. No início do mês de 
março, a organização de LaLiga protocolou a sétima 
denúncia de ataque racista contra o atacante.

Alcaraz vence Master 1000
e volta a liderar ranking

Não deu graça a tão esperada final entre Daniil 
Medvedev e Carlos Alcaraz no Masters 1000 de 
Indian Wells. Perfeito em quadra, errando pouco 
e encaixando pontos incríveis, o espanhol acabou 
com a sequência de 19 vitórias do russo de maneira 
imponente, com triunfo rápido de 6/3 e 6/2 em 1h12 
para recuperar a liderança do ranking mundial. 
Depois de perder a decisão do Rio Open para o 
britânico Cameron Norrie após sentir uma lesão, 
Alcaraz mostrou-se totalmente recuperado na 
Califórnia. Com uma competição perfeita, fechou 
as duas semanas de jogos com o troféu e de volta 
ao topo do ranking, superando o sérvio Novak 
Djokovic, que não esteve na competição por não ter se 
vacinado contra a Covid-19. Ele também não estará 
em Miami, em competição que começou ontem. 
Medvedev vinha de três títulos seguidos. Ganhou em 
Roterdã, Doha e Dubai. Na competição americana, 
reclamou da quadra dura que era lenta o tempo todo. 
E essa condição com menos rapidez atrapalhou seu 
jogo diante de Alcaraz. Sem conseguir definir os 
pontos rápidos, sofreu nos games. O jovem festejou 
o terceiro título de Masters 1000 de braços abertos. 
Celebrou com fortes abraços em sua equipe. Depois, 
bateu palmas ao público, enquanto Medvedev, 
incrédulo, tentava absorver uma dura derrota.

Arrascaeta ajudou o Flamengo a superar o Vasco, mas saiu de campo no segundo tempo

Depois de superar os nú-
meros de Luiz Felipe Scola-
ri neste domingo e se tornar 
o treinador com mais finais 
na história do Palmeiras (11 
a 10), Abel Ferreira afirma 
que ainda está atrás de no-
vos recordes. O Palmeiras 
avançou à final do Cam-
peonato Paulista pela quar-
ta temporada consecutiva.

"Há pessoas que dizem 
que não tem que provar 
mais nada a ninguém. Eu 
penso o contrário. Penso 
que tenho que provar to-
dos os dias, que o que eu 
faço não é suficiente. Nun-
ca estou satisfeito. Sem-
pre acho que tem espaço 
para melhorar, sempre es-
tou em dúvida se vou ga-
nhar o jogo ou não. Tenho 
minhas inseguranças, te-
nho de provar constante-
mente que mereço estar 
onde estou. Mas isso sou 
eu, desde pequeno. Nin-
guém nunca me deu nada, 
sei de onde vim, que fui 
jogador por esforço meu", 
afirmou o treinador em en-
trevista coletiva após a vi-
tória do Palmeiras sobre o 

Ituano, por 1 a 0, no Allianz 
Parque.

"Nunca estou satisfeito, 
procuro sempre melhorar, 
sei que não sou o melhor, os 
adversários estão prepara-
dos para nos derrotar. Digo 
aos jogadores: quando rela-
xarem, baixarem a guarda, 
e vai acontecer, não somos 
invencíveis."

Depois de garantir a 
vaga na final do Paulis-

tão, Abel busca sua oi-
tava taça depois da Li-
bertadores (2020 e 2021), 
Brasileirão (2022), Copa 
do Brasil (2020), Recopa e 
Paulistão (2022) e Super-
copa do Brasil (2023).

O treinador também 
abordou o favoritismo do 
Palmeiras, único grande 
na decisão."Parece fácil, 
né? Agora somos obriga-
dos a ganhar. O Palmei-

ras vai perder, não sei 
quando, mas vai perder. 
Não somos obrigados a 
ganhar. O que digo é que 
somos obrigados a deixar 
tudo em campo, é a úni-
ca obrigação. É fácil es-
tar sentado aqui e dizer 
um monte de coisa. Mas 
o Água Santa passou, o 
Ituano também. Parece 
fácil, mas foi difícil, e vo-
cês viram. Um erro con-
tra essa equipe e a gen-
te estava fora", afirmou o 
técnico palmeirense.

Ferreira externou, mais 
uma vez, sua increduli-
dade que as críticas que 
Scolari recebia no Brasil 
como treinador - hoje ele 
é dirigente do Athletico 
Paranaense.

"Ele é o terceiro treina-
dor com mais títulos no 
mundo. Acho que nun-
ca vou chegar ao que ele 
fez. Às vezes fico chatea-
do com algumas pessoas 
que não gostam dele. Pen-
so 'como é possível não 
gostar desse homem'. Ele 
é top. Top homem, treina-
dor, pessoa. Entre os bra-
sileiros que gosto mes-
mo", disse.

Abel supera Felipão em número de finais
recordista

O Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0 no último domingo

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/By Canon

Foto: Reprodução/Instagram

Gonçalo Junior 

Agência Estado
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1617 — Pocahontas, princesa indígena
norte-americana
1843 — Guadalupe Victoria, general e 
político, primeiro presidente do México
1952 — Arthur Lins de Vasconcellos Lopes, 
jornalista, engenheiro agrônomo, empresário 
e dirigente espírita (PB)
1970 — Severino Bezerra Cabral, político (PB)
1985 — João Tavares de Melo Cavalcanti, 
médico, boticário e presidente do IHCG (PB)
2006 — Bernard Lacoste, empresário e 
estilista francês
2014 — Canarinho, humorista brasileiro
2020 — Nauda de Abreu (Maria Avani Rego), 
radialista (PB)

Mortes na História

Obituário
Laudenice Costa Gomes
14/3/2023 – Aos 48 anos, na PB-238, entre 
os municípios de Teixeira e Desterro, 
interior paraibano, em acidente de 
trânsito. Ciclista foi atropelada por um 
veículo que era dirigido pelo prefeito 
da cidade de Assunção (PB), Luiz 
Waldvogel de Oliveira Santos (PTB), que também ficou 
ferido e socorrido para um hospital.

Foto: Reprodução

Rafael Soares da Silva
16/3/2023 – Aos 23 anos, em 
João Pessoa (PB), assassinado. 
Foi morto a tiros no bairro Alto 
do Mateus. A Polícia Civil segue 
investigando o caso.

Foto: Reprodução

Raylma Danielly
16/3/2023 – Aos 29 anos, em Patos 
(PB), de infarto. Ela era cardiopata, 
morava no bairro Liberdade e deixa 
dois filhos: Davi, de 8 anos, e Maria 
Lis, de 2 anos.

Foto: Diamanteonline

Mateus Henrique Felix
18/3/2023 – Aos 23 anos, em 
Campina Grande (PB), em acidente 
de trânsito. Ele morreu – e outra 
pessoa ficou ferida – em uma colisão 
envolvendo duas motocicletas em 
um cruzamento da cidade.

Foto: Reprodução

André da Silva
18/3/2023 – Aos 42 anos, em 
Santa Rita (PB), assassinado. 
Foi morto a tiros no bairro Alto 
das Populares. A polícia está 
investigando.

Foto: Reprodução

Lance Reddick
17/3/2023 – Aos 60 anos, em Los 
Angeles, Califórnia, nos Estados 
Unidos. Ator norte-americano 
conhecido pelos papéis do policial 
Cedrick Daniels na série ‘The Wire’ 
e de Charon na franquia de filmes 
‘Johh Wick’. Seu corpo foi achado em sua casa. 
Nascido em Baltimore, também fez participações 
em séries como ‘Fringe’, ‘Bosch’, ‘Oz’, ‘Resident Evil’ 
e ‘Lost’, além de filmes como ‘Invasão ao Serviço 
Secreto’ e ‘Godzilla Vs. Kong’.

Foto: Evan Agostini

Pistola
19/3/2023 – Aos 73 anos, em 
decorrência de problemas 
cardíacos. Ex-jogador de futebol, o 
zagueiro marcou época no Nacional 
de Patos, nos anos de 1970.

Foto: Na Mídia PB

José Eduardo Ferreira
dos Santos (Dué Goleiro)
19/3/2023 – Aos 31 anos, na BR-230, em 
Pombal (PB), em acidente de trânsito. 
Morreu ao ter sua motocicleta atingida 
por uma viatura da Polícia Civil. Na 
motocicleta também estava uma mulher 
que foi socorrida ao hospital.

Foto: Reprodução

Amarildo Cruz
17/3/2023 – Aos 60 anos, após 
quadro infeccioso que progrediu 
para falência de órgãos. Deputado 
estadual da Assembleia Legislativa 
do Mato Grosso do Sul (ALMS), pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT). 
Estava em seu quinto mandato. Era paulista de 
Presidente Epitácio.

Foto: ALMS

“Toco Preto”
19/3/2023 – Em Itaporanga (PB), 
vítima de homicídio. Foi morto a 
tiros por desconhecidos na Avenida 
Padre Lourenço, nas proximidades 
do Alto do Ginásio.

Foto: Reprodução

Douglas Batista
15/3/2023 – Em Soledade (PB). 
Jovem ateou fogo no próprio corpo, 
em frente a uma escola, na cidade 
de Pombal (PB). Foi socorrido para 
um hospital de Campina Grande 
(PB), mas morreu no caminho, em 
Soledade.

Foto: Reprodução

Marcos Fernandez Leite
da Silva (Nandinho)
15/3/2023 – Aos 26 anos, em Juru (PB), 
após ser atingido por um raio. Casado e 
pai de um filho, ele estava trabalhando 
em uma fazenda com outras duas 
pessoas (que ficaram feridas) quando 
houve a descarga elétrica.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“Creio que todo esse desejo para 
além da vida deve ser de algum 
modo satisfeito. A vida é muito 

‘quase’ para não ter continuidade 
em alguma outra esfera”

José Barbosa 
Júnior
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Complexo Hospitalar Regional de Patos mantém equipe preparada para atender a parentes de pacientes falecidos

Como avisar a morte de um familiar?
MISSÃO DELICADA

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Perder alguém da família 
é sempre muito doloroso. Seja 
em casos de doença ou de aci-
dentes, a morte é algo inespe-
rado e, para muitos, compli-
cada de se aceitar. Em meio a 
toda essa situação, uma das ta-
refas mais desagradável é dar 
a notícia a outra pessoa sobre 
a morte de alguém próximo. 
Nessa hora surgem inúmeras 
dúvidas de como dar a triste 
notícia, seja por parte do hos-
pital ou por algum encarre-
gado de avisar aos demais fa-
miliares. O maior medo é de 
causar ainda mais sofrimento 
aos que terão que, inevitavel-
mente, lidar com o luto.

No Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro, em Patos, no Ser-
tão da Paraíba, uma equipe de 
profissionais multidisciplinar, 
formada por médico planto-
nista, psicólogo, administrati-
vo e setor de assistência social, 
é quem dá a notícia da mor-
te, mas cabe aos assistentes so-
ciais ligar para algum familiar 
e solicitar que compareça ao 
hospital, sem dar informações 
detalhadas.

Conforme a coordenadora 
do Serviço Social do Hospital 
de Patos, Suênia Motta, o setor 
realiza o acolhimento dos fa-
miliares e passam as informa-
ções de como foi o óbito. Mas, 
segundo ela, quando o pacien-
te é de outra cidade a notícia e 
o horário do óbito são dados 
por telefone.

“Quando a pessoa vem a 
óbito, o setor administrativo 
preenche a DO (declaração 
de óbito) junto com o médi-
co, com os dados do paciente, 

e logo em seguida o responsá-
vel do setor entra em contato 
conosco e com o administrati-
vo e aí a gente liga para os fa-
miliares e pede para que com-
pareça ao hospital. Ao chegar 
no hospital, a gente faz o aco-
lhimento na sala, passa como 
foi o óbito e explica todos os 
procedimentos, a questão de 
cartório, a questão de recolhi-
mento do corpo. Quando o 
familiar se sente inseguro e 
pede explicação do motivo do 
óbito, a gente chama o médico 
para informar a causa da mor-
te”, explica a coordenadora.

Segundo Suênia Mot-
ta, não existe um tempo es-
pecífico para dar a notícia. 
O que ocorre é que os pro-
fissionais buscam perce-
ber qual o estado emocio-
nal que a pessoa se encontra 
para receber a informação. 
O setor assistencial, às ve-
zes, conta com o setor de 
psicologia para falar que 
o paciente faleceu. “Quan-
do um familiar está junto, 
a gente conversa com ele, 
porque normalmente quem 

vem de fora para acompa-
nhar a pessoa já tem a infor-
mação da morte,” ressalta.

De acordo com Suênia 
Motta, quando a morte ocorre 
pós-acidente, para ela, é mais 
complicado falar, porque nin-
guém espera. “A pessoa sai 
de casa super bem, saudável 
e, de repente, não volta mais. 
Então, também existe toda 
uma preocupação de como 
dar a notícia”, explica. De acor-
do com ela, não há como ter 
um discurso pronto, pois cada 
caso é diferente do outro, as-
sim como cada família tem 
uma crença distinta que tam-
bém interfere na forma como 
recebe a notícia.

Para Suênia Motta, sempre 
é difícil dar a notícia a alguém, 
porque não se sabe quais as re-
lações que as pessoas têm com 
a pessoa que morreu e ainda 
acrescenta que algumas pes-
soas entram em estado de cho-
que, outras choram. “As rea-
ções mais frequentes são de 
choro e desespero”, constata a 
assistente social.

Em momentos como esse, 
Suênia ressalta que é dada 
uma assistência à pessoa: 
“Deixamos ela chorar, per-
guntamos se quer que al-
guém de confiança seja cha-
mado. Se o familiar está na 
instituição, ficamos obser-
vando para ver se a pessoa 
não vai precisar de um aten-
dimento médico”, pontua.

Evitar mais sofrimento
Alguns cuidados, confor-

me Suênia, são fundamen-
tais na hora de comunicar 
uma morte, evitando cau-
sar mais sofrimento a quem 
vai receber a notícia. “Dê a 
notícia aos poucos”. O luto é 

um processo, porque ele leva 
tempo. Isso acontece, pois a 
morte é uma informação di-
fícil de digerir. Ela “sobrecar-
rega” o cérebro, causa uma 
sensação de paralisia (qua-
se como um estômago cheio 
causa a sensação de que não 
se pode engolir mais nada).

Então, sempre que possí-
vel, é bom usar a estratégia de 
dar a notícia aos poucos, com 
tempo entre as etapas, para 
que a pessoa possa proces-
sar cada parte da informação 
de uma vez. Em mortes por 
doença lenta isso acontece na-
turalmente, o que explica por-

que o luto nesses casos pare-
ce mais leve do que o luto por 
acidentes ou doenças fulmi-
nantes. Mas mesmo em casos 
repentinos, na medida do pos-
sível, o correto é permitir que 
a pessoa vá se aproximando 
da notícia gradualmente, e ga-
ranta o máximo de tempo en-
tre as fases.

Sempre que for necessá-
rio dar uma notícia desse 
tipo, garantir que a pessoa 
que vai receber a notícia es-
teja acompanhada. “Se você 
puder dar a notícia pessoal-
mente, melhor. Mas caso 
isso seja impossível, faça 

contato primeiro com algu-
ma pessoa próxima do enlu-
tado que possa estar fisica-
mente presente com ele ou 
ela quando você for contar o 
que aconteceu”.

Absorver uma informação 
como essa não é nada fácil. Es-
pecialmente em casos de mor-
te súbita, a pessoa que recebeu 
a notícia pode “não entender”, 
duvidar do que o profissional 
disse, pedir para repetir vá-
rias vezes, ou até mesmo agir 
como se ignorasse o que aca-
bou de ouvir. Isso pode durar 
mais que alguns minutos: é a 
famosa “negação”.

Roberto GuedesFinitudes

Na morte, a palavra mais lembrada é saudades. Geralmente grafado em cruzes, 
túmulos e mausoléus, o termo é para quem fica e para quem parte. Mas neste jazi-
go do Cemitério Senhor da Boa Sentença, em João Pessoa, saudades está acom-

panhada pela palavra gratidão. Saudade é para todos; mas gratidão, para alguns.

Suênia Motta, coordenadora 
do Serviço Social, em Patos

Foto: Arquivo Pessoal
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Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu mais de 90 mil doses da vacina bivalente, reforçando o estoque

Paraíba amplia público prioritário
contra covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) ampliou o 
público para a aplicação da 
vacina bivalente contra a 
Covid-19. Agora, todos os 
contemplados nos grupos 
prioritários podem tomar o 
imunizante, conforme quan-
titativo do estoque de cada 
município. A Paraíba ini-
ciou a distribuição das do-
ses no dia 14 de fevereiro 
para os municípios darem 
início à vacinação em gru-

pos específicos mais vulne-
ráveis que podem ter a evo-
lução em desfechos graves.

De acordo com o secre-
tário de Saúde da Paraíba, 
Jhony Bezerra, ontem, a SES 
recebeu mais de 90 mil do-
ses da vacina bivalente. Ele 
afirma que a secretaria se-
gue a orientação do Ministé-
rio da Saúde, que é ampliar 
para todas as fases. Porém, 
reforça a orientação aos mu-
nicípios que ampliem o pú-

blico se tiver a vacina em es-
toque.

“É importante lembrar 
que a vacina é segura e este 
reforço é necessário para 
manter a população mais 
vulnerável protegida. É es-
sencial trabalhar a conscien-
tização para que a população 
busque a sala de vacinação. 
Estamos em um momento 
confortável no cenário do 
vírus, porém não podemos 
descuidar. Nós temos a ferra-

menta para combater o vírus, 
que são as vacinas disponí-
veis nos postos de vacinação 
de todo o estado”, pontua.

São considerados grupos 
prioritários: os idosos de 60 
anos ou mais, pessoas vi-
vendo em instituições de 
longa permanência a partir 
de 12 anos (ILP e RI) e seus 
trabalhadores; pessoas imu-
nocomprometidas a partir 
de 12 anos de idade (trans-
plantados de órgãos sólidos 

ou de medula óssea, com 
neoplasias hematológicas, 
com leucemias, linfomas e 
síndromes mielodisplásicas, 
pacientes oncológicos que 
realizaram tratamento qui-
mioterápico ou radioterápi-
co nos últimos seis meses, 
pessoas vivendo com HIV, 
pessoas com doenças infla-
matórias imunomediadas, 
em uso de imunossupres-
sores e/ou imunobiológi-
cos que levam à imunossu-

pressão, pessoas com erros 
inatos da imunidade); indí-
genas, ribeirinhos e quilom-
bolas (a partir de 12 anos de 
idade); gestantes e puérpe-
ras; trabalhadores da saú-
de; pessoas com deficiência 
permanente (a partir de 12 
anos de idade); população 
privada de liberdade e ado-
lescentes em medidas so-
cioeducativas; e funcioná-
rios do sistema de privação 
de liberdade.  

O Programa Nota Cidadã 
realizou, ontem, o sorteio do mês 
de março. O 39º sorteio contem-
plou mais 31 ganhadores de qua-
tro cidades: João Pessoa, Campi-
na Grande, Cabedelo e Patos. Os 
ganhadores vão receber um total 
de R$ 100 mil em prêmios em di-
nheiro, sendo 30 deles a premia-
ção de R$ 2,5 mil cada, enquan-
to o 31º ganhador, uma cidadã 
de João Pessoa, receberá o prê-
mio especial de R$ 25 mil.

O sorteio do Nota Cida-
dã foi transmitido pela Rádio 
Tabajara AM 1.110, pelo ca-
nal do YouTube da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB) e também pelo perfil do 
Instagram da Lotep (@lotep.
pb) também fizeram a trans-
missão. 

Paticipantes
Concorreram aos prêmios 

em março 90.662 cidadãos pa-
raibanos inscritos no Nota Ci-
dadã, que emitiram um total 
de 355.085 notas fiscais com 
CPF. Eles exigiram a nota fis-
cal com CPF no ato da compra, 
no período de 1º a 28 de feve-
reiro, nos estabelecimentos co-
merciais do estado da Paraíba.

Como receber os prêmios 
A Lotep-PB entrará em 

contato com os 31 ganhado-
res do mês de março. Contudo, 
os vencedores poderão desde 
já informar e enviar os seus 
documentos necessários para 
resgatar o prêmio e, assim, 
agilizar o pagamento. Para 
tanto, basta que os ganhado-
res enviem os seguintes do-
cumentos para o e-mail da Lo-
tep lotep@lotep.pb.gov.br: um 
documento oficial com foto e 
CPF; comprovante de residên-

cia e dados da conta bancária. 
Os ganhadores poderão ain-
da entrar em contato pelo te-
lefone no horário de expedien-
te (83) 3241-4376; e também no 
direct do Instagram @lotep.
pb ou então no aplicativo do 
WhatsApp (83) 99826-0020.

Como concorrer aos sorteios
Para concorrer aos 31 prê-

mios mensais que totalizam 
R$ 100 mil em dinheiro, basta 
fazer, antes de tudo, um cadas-
tro único no portal digital do 
governo no link https://nota-
cidada.pb.gov.br/  O cadastro 
solicita apenas o nome com-
pleto; número do CPF; data de 
nascimento; e-mail e a criação 
de uma senha. Após o cadas-
tro, o inscrito deve exigir a in-
clusão do CPF na nota fiscal 
em todas as compras do co-
mércio local.

Divulgados os 31 ganhadores do sorteio do mês de março
nota cidadã 

LISTA DOS 31 GANHADORES DO NOTA CIDADÃ

MMARÇO DE 2023

Ganhador (a) Cidade Prêmio
Gabriel da Silva Araújo João Pessoa R$ 2.500,00
Ana Carolina de Albuquerque Medeiros Campina Grande R$ 2.500,00
Crisóstomo da Silva Gomes Campina Grande R$ 2.500,00
Bruno da Nóbrega Carvalho Patos R$ 2.500,00
Lidiane da Silva Gomes Campina Grande R$ 2.500,00
Alessandra Morais de Azevedo Campina Grande R$ 2.500,00
Francisca Simão da Silva João Pessoa R$ 2.500,00
Janiffer Celani Rodrigues de Ataide Cabedelo R$ 2.500,00
Vera Lúcia de Macêdo Farias João Pessoa R$ 2.500,00
Marcello Murad Pereira João Pessoa R$ 2.500,00
Camila Gomes de Figueiredo João Pessoa R$ 2.500,00
Rebeka Leticia Santos Rodrigues Campelo João Pessoa R$ 2.500,00
Sílvia Pereira Dantas João Pessoa R$ 2.500,00
Francileide de Assis João Pessoa R$ 2.500,00
José Nonato Moreira Aquino João Pessoa R$ 2.500,00
Érica Michele Campelo Campina Grande R$ 2.500,00
Luzia Ceci de Freitas Neta João Pessoa R$ 2.500,00
Joelma Silva dos Santos João Pessoa R$ 2.500,00
Terezinha Dantas Wanderley João Pessoa R$ 2.500,00
João Braz de Souza Junior João Pessoa R$ 2.500,00
José Cirilo Neto Patos R$ 2.500,00
Alan Kardec das Neves Bezerra João Pessoa R$ 2.500,00
Antônio Manoel Carrijo Junior Campina Grande R$ 2.500,00
Celene Rafaela Azevedo da Silva João Pessoa R$ 2.500,00
Milca de Oliveira Guimarães João Pessoa R$ 2.500,00
Ana Laura de Freitas Rosas Brito João Pessoa R$ 2.500,00
Helton Carlos Rodrigues de Sousa Patos R$ 2.500,00
Cristiano Felipe Vasconcelos Costa Freire João Pessoa R$ 2.500,00
Maria do Socorro da Silva Campina Grande R$ 2.500,00
Luciana Pereira Elias da Silva João Pessoa R$ 2.500,00
Nidja Soares Borges de Souza João Pessoa R$ 25.000,00

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor de ontem, veiculado a 
nível regional, através da Rá-
dio Tabajara, o governador 
da Paraíba, João Azevêdo 
(PSB), relembrou as últimas 
ações realizadas para o in-
vestimento e crescimento de 
todo o estado. Entre as prin-
cipais áreas que receberam 
essa atenção, está a seguran-
ça, educação, saúde e sanea-
mento básico. 

João Azevêdo comentou 
sobre os aprovados no últi-
mo concurso realizado para 
a Polícia Civil que foram con-
vocados para realizar o cur-
so de formação. Entre peri-
tos, escrivães, delegados e 
demais áreas de atuação, 1,4 
mil pessoas devem realizar 
o curso. 

“Em qualquer políti-
ca pública você precisa dos 
meios, das condições de tra-
balho e no caso da seguran-
ça pública estamos fazendo 
o máximo possível para ter 
os meios adequados para 
trabalhar, seja espaço físico, 
equipamentos de proteção, 
ou armamentos”, comentou.

Na saúde, o governador 
lembrou a entrega de equi-
pamentos de informática 
para a renovação do Parque 
Tecnológico da Secretaria de 
Estado da Saúde e a moder-
nização de toda Rede de Saú-

de do Estado, que aconteceu 
na última sexta-feira (17). 

“Todos os processos ad-
ministrativos sofreram uma 
alteração nas suas rotinas a 
partir da chegada dos com-
putadores que nos auxiliam 
a agilizar diversos processos 
e na saúde não é diferente. 
Precisamos de equipamen-
tos de última geração. Tem 
uma estrutura administrati-
va que precisa estar devida-
mente ajustada, para evitar 
desperdício, para que com-
pras não sejam feitas desne-
cessariamente”, disse o go-
vernador.  

Os equipamentos foram 
adquiridos por meio de em-
préstimo junto ao Banco In-
teramericano de Desenvol-
vimento (BID) dentro do 
Projeto de Aprimoramento 
do Modelo de Atenção à Saú-
de na Paraíba (Amar). Os in-
vestimentos na moderniza-
ção do Parque Tecnológico 
da Saúde somam mais de R$ 
14 milhões. 

Já no que diz respeito à 
educação, o governador rea-
firmou a importância da Es-
cola Integral Técnica de Arte, 
Tecnologia e Economia Cria-
tiva, em João Pessoa. A es-
cola oferece para os alunos 
cursos técnicos em Design 
Gráfico, Técnico em Produ-
ção de Áudio e Vídeo, Téc-
nico em Artesanato e Técni-
co em Teatro.

“Isso é fundamental, es-
tamos abrindo um leque de 

possibilidades aos nossos 
jovens para que ele escolha 
onde quer se dedicar. Che-
gou num momento certo 
onde estamos fazendo um 
grande projeto para a Paraí-
ba inteira, para que o jovem 
chegue ao mercado de traba-
lho. É a expressão do que o 
Governo quer fazer na edu-
cação da Paraíba”, comentou. 

A água e o saneamento 
básico do Estado também 
foi pauta no programa de 
ontem. João Azevêdo enfati-
zou a importância da parce-
ria entre o Estado, por meio 
da Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), 
para financiamento de 50 
milhões de Euros. 

O contrato deverá ser as-
sinado no dia 14 de julho, 
quando será possível acessar 
recursos para os projetos hí-
dricos como o Sistema Adu-
tor para Solânea, Bananei-
ras e Casserenge, ampliação 
da estação de tratamento de 
Gramame com construção 
de elevatória e aumento da 
capacidade de abastecimen-
to da capital até 2040.

Na área de abastecimen-
to na lista de projetos estão 
o Sistema de abastecimento 
de água em São Bento, a am-
pliação do sistema de esgota-
mento sanitário da cidade de 
Patos, Cajazeiras e Cabedelo 
e 15 estações de tratamento 
em municípios.

João Azevêdo faz balanço de ações 
conversa com o Governador

Concorreram aos prêmios em março 90.662 cidadãos paraibanos inscritos no Nota Cidadã

Foto: Secom-PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Alcantil –PB; ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.124.762,50; ALLMED 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 10.262,00; DIST. 
DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 43.185,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 43.900,00; 
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 35.048,00; MD MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 74.667,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 34.273,20; PHARMAPLUS LTDA - R$ 8.430,00.

Alcantil - PB, 20 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Alcantil –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
1.124.762,50; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 10.262,00; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 43.185,00; DROGA-
FONTE LTDA - R$ 43.900,00; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 35.048,00; 
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 74.667,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 34.273,20; PHARMAPLUS LTDA - R$ 8.430,00.

Alcantil - PB, 20 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo perti-
nente a atividade paisagista atendendo as necessidades da secretaria de meio ambiente. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 20 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORTE E CULTIVO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE ARAÇAGI–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 20 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Ampliação e 

reforma da Escola Luís Barbosa localizada no Sítio Canafístula no Município de Araçagi–PB. LICI-
TANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MSM CONSTRUCOES 
E REFORMAS EIRELI - Valor: R$ 534.778,50. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
981514660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 20 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para fornecimento e troca/instalação de peças e acessórios novos e genuínos/
similar, por percentual de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, VOLARE, FORD, ETC, 
para os veículos leves e pesados, além das máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool, diesel 
e diesel S10, de propriedade da Prefeitura Municipal de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 20 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
A Comissão Permanente de Licitação do Município Arara/PB torna público o
resultado do julgamento do recurso impetrado pela Empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES 

LTDA, CNPJ N.º 05.052.764/0001-44, procedente da TP 0001/2023, cujo objeto contratação de 
empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de recapeamento asfáltico 
em diversas ruas, todas localizadas na zona urbana do Município de Arara PB. Objeto do Contrato 
de Repasse nº 924842/2021/MDR/CAIXA. Dá análise do recurso à vista das normas estabelecidas 
no ato convocatório, na Lei Federal n.º 8.666/1993, como também, no parecer técnico, DECIDE-SE 
pelo DEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES 
LTDA, CNPJ N.º 05.052.764/0001-44. 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 28/03/2023, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 20 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Aquisição de pneus, 
câmara e protetores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CPX 
DISTRIBUIDORA S/A - R$ 258.970,00; LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA - R$ 672,00; M A L 
DE M MARINHO - R$ 20.020,00; PAULO R PEREIRA - R$ 294.854,00.

Araruna - PB, 07 de março de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00004/2023 
Aos 07 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00004/2023 que objetiva o registro de preços para: O Presente certame tem por objeto o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa(s), visando o fornecimento de pneus, 
câmara e protetores, destinada a frota veicular própria da administração municipal de Araruna/PB, 
em conformidade com o termo de referência; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgãos 
e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CNPJ nº 16.403.132/0001-02; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.667.845/0001-51. A 
referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 
00004/2023 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: RP 04-23 - LAGB 
ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA – CNPJ: 02.678.428/0001-13 - Valor: R$ 672,00; RP A04-23 - CPX 
DISTRIBUIDORA S/A – CNPJ: 10.158.356/0001-01 - Valor: R$ 258.970,00; RP B04-23 - PAULO 
R PEREIRA – CNPJ: 18.131.838/0001-80 - Valor: R$ 294.854,00; RP C04-23 - M A L DE M MARI-
NHO – CNPJ: 45.309.272/0001-06 - Valor: R$ 20.020,00. Para dirimir as questões decorrentes da 
utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA encontra-se 
no inteiro teor disponibilizada no portal oficial do Município.

Araruna - PB, 07 de março de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS 
LOTES REMANESCENTES. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de abril de 2023. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 20 de março de 2023
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara e protetores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2023. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 – Recursos próprios do Município/Recursos Federais. 
02.010 – Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2004 – Manutenção das atividades do gabinete 02.020 
– Secretaria de Administração e Planejamento 04 122 0002 2006 – Manutenção das atividades de 
administração e planejamento 2.040 – Secretaria de Educação 12 361 0005 2013 – Manutenção 
das atividades do ensino fundamental custeados com MDE 12.361.0030 2030 – Manutenção do 
programa quarto salário educação– QSE; 12.361.0005.2012 – Fundeb 30%; 02.050 – Secretaria 
de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 08.243.0021.2035 – Manutenção das atividades 
das ações e serviços sociais 08.244.0033.2058 – Coordenação do programa convivência e forta-
lecimento vínculos – SCFV – 02.080 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e 
Turismo 27.695.0038.2095 – Manutenção das atividades da Secretaria 03.000 – Fundo Municipal 
de Saúde 10.301.0012.2066 – Coordenação das atividades do programa de APS 10 302 0012 
2077 – Coordenação Manutenção das atividades do SAMU 10.302.0012.2080 – Manutenção das 
atividades dos serviços públicos em saúde com o FMS Elemento de Despesa – 33.90.30.99 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00011/2023 - 10.03.23 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS 
LTDA - R$ 672,00; CT Nº 00012/2023 - 10.03.23 - CPX DISTRIBUIDORA S/A - R$ 258.970,00; CT 
Nº 00013/2023 - 10.03.23 - PAULO R PEREIRA - R$ 260.462,00; CT Nº 00014/2023 - 10.03.23 - M 
A L DE M MARINHO - R$ 20.020,00; e Fundo Municipal de Saúde de Araruna CT Nº 10013/2023 
- 15.03.23 - PAULO R PEREIRA - R$ 34.392,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos da 
saúde das classes A, B e E. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTA-
ÇÃO: Orçamento de 2023: 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0012.2066 – APS 
10.302.0012.2080 – MANUT FMS 10.302.0012.2086 – PRONTO ATENDIMENTO Elemento de 
Despesa: 33303999 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 14/03/2024. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00012/2023 - 15.03.23 
- WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA - R$ 29.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
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 IN00003/2023, que objetiva: Contratação de empresta para prestação de serviços Técnicos 
Especializados e Consultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades 
constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 96.000,00.

Areial - PB, 15 de Março de 2023
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde das classes A, B e E; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WASTE COLETA DE RESIDUOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 29.880,00.

Araruna - PB, 15 de março de 2023
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresta para prestação de serviços Técnicos Especializados e Con-
sultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades constitucionais e fiscal, 
com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público 
– CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areial: 02040.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
FONTE:500. VIGÊNCIA: até 16/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00054/2023 - 16.03.23 - CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO - R$ 96.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de estruturas para a 
realização dos festejos tradicionais e oficias do município, conforme termo de referência. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Areial: 02040.13.392.1006.2015 – PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS 
2040.13.392.1006.2016 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA FONTE: 500. VIGÊNCIA: até 20/03/2024. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00056/2023 - 20.03.23 - HERLLEY 
PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA - R$ 373.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 00025/2022, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Esperança, com o intuito de registrar preços para 
aquisição de material elétrico destinado à manutenção da iluminação pública deste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2023 - Ata de Registro 
de Preços nº 00025/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00025/2022, realizado pela PREFEITURA MUNIICPAL DE ESPERANÇA. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Areial: 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2081 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 30% 02060.08.122.2007.2026 – MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSITENCIA 
SOCIAL 02070.15.122.2008.2036 – MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS 
02090.10.301.2006.2022 – MANUT. DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02090.10.301.2006.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃP BÁSICA 339030 – MAT. 
DE CONSUMO FONTE: 500,540,669,600. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00054/2023 
- 21.03.23 - G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI - R$ 133.657,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Torna público que dará continuidade através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:30 horas do dia 22 de Março de 2023, 
o certame em tela. 

Aroeiras - PB, 17 de Março de 2023
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação em parale-

lepípedos, conforme especificações do Projeto Básico. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 
- Valor: R$ 1.787.784,62. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroei-
ras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 20de Março de 2023
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E 
ESGOTO – Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 20 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM – PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões 
de interesse público.

Belém - PB, 20 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 – PMBV 

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, após aná-
lise detalhada da(s) proposta(s) de preço(s) da(s) empresa(s) declarada(s) habilitada(s), comunica 
aos interessados no processo de licitação TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 – PMBV, cujo objeto 
é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB – CONTRATOS DE REPASSE Nº 
924643/2021/MDR/CAIXA e 918231/2021/MDR/CAIXA, o julgamento da(s) referida(s) proposta(s), 
ficando classificada(s) a(s) empresa(s): DEL ENHENHARIA EIRELI, CNPJ N° 17.415.942/0001-33, 
com proposta no valor global de R$ 670.459,39 (seiscentos e setenta mil quatrocentos e cinquenta 
e nove reais e trinta e nove centavos), sendo para o LOTE 01: R$ 287.597,00 (duzentos e oitenta 
e sete mil quinhentos e noventa e sete reais) e para o LOTE 02: R$ 382.862,39 (trezentos e oitenta 
e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos). DESCLASSIFICADA AS 
EMPRESAS: NENHUMA. A Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal na forma da Lei, a 
partir da publicação deste aviso. Mais informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de Boa Ventura ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir 
da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 20 de março de 2023.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2022
O Prefeito Municipal de Boqueirão– PB, em cumprimento as prerrogativas constantes do art. 

38, IX, c/c o art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores torna público para 
conhecimento dos interessados, que fica REVOGADA a licitação em epígrafe, que tem por objeto 
a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM 
OU SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIA-
LIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, LAUDOS, MÉDICOS 
E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO – PB

Boqueirão – PB, 16 de março de 2023.
JOÃO MARCOS DE FREITAS

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente 
e papelaria. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 01.010 01.031.2001.2002 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA 3390.30.99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de 
Campina Grande e: CT Nº 00007/2023 - 17.03.23 - MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 
1.393,40; CT Nº 00008/2023 - 17.03.23 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS 
LTDA - R$ 3.130,12; CT Nº 00009/2023 - 17.03.23 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI - R$ 18.005,51.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de diversos materiais de consumo, 
higiene, limpeza e descartáveis. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 01.010 01.031.2001.2002 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA 3390.30.99 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Campina Grande e: CT Nº 00012/2023 - 17.03.23 - VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI - R$ 129,00; CT Nº 00013/2023 - 17.03.23 - UNICA SANEANTES 
LTDA - R$ 572,75; CT Nº 00014/2023 - 17.03.23 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 35,70; 
CT Nº 00015/2023 - 17.03.23 - ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA 
LTDA - R$ 6.516,14.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de gêneros de alimentos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 01.010 01.031.2001.2002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA 3390.30.99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Campina 
Grande e: CT Nº 00010/2023 - 17.03.23 - MB COM??RCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 
- R$ 196,48; CT Nº 00011/2023 - 17.03.23 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS 
LTDA - R$ 1.227,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA DE CAPIM; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERSON GONCALVES DA COSTA - 
R$ 198.137,20; ELYVANIA DE MELO PEIXOTO – ME - R$ 388.006,83; JEMM COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 29.199,40.

Capim - PB, 20 de Março de 2023
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA DE CAPIM. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Anderson Goncalves da Costa - CNPJ 21.399.398/0001-
50. Elyvania de Melo Peixoto - ME - CNPJ 17.474.640/0001-36. Jemm Comercio de Material 
de Construcao Ltda - CNPJ 29.619.153/0001-01. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3622-1135.

Capim - PB, 20 de Março de 2023
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2023, para o dia 07 

de Abril de 2023 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida São Sebastião, 
S/N - Centro - Capim - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

Capim - PB, 20 de Março de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2023, para o dia 12 

de Abril de 2023 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida São Sebastião, 
S/N - Centro - Capim - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

Capim - PB, 20 de Março de 2023
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº0 10003/2023; 1 10003/2023, Processo Administrativo 

nº230126PE10003
 Pregão Eletrônico 10003/2023, PARTES SIGNATÁRIAS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CARAUBAS - CNPJ nº 11.431.018/0001-64. e as empresas:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP0 1000/32023 - 08/03/2023
VENCEDOR: OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.324.070/0001-44
Valor: R$ 15.849,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP1 10003/2023 - 08/03/2023
VENCEDOR: ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 43.188.266/0001-12
Valor: R$ 90.260,80
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 

Vigência: 08/03/2023 a 08/03/2024.
Caraúbas, (PB), em 08 de março de 2023.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 10004/2023; Processo Administrativo nº230126PE10004
 Pregão Eletrônico 10004/2023, PARTES SIGNATÁRIAS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CARAUBAS - CNPJ nº 11.431.018/0001-64. e as empresas:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP0 10004/2023 - 06/03/2023
VENCEDOR: JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA
CNPJ: 09.303.454/0001-06
Valor: R$ 61.135,55
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 

Vigência: 06/03/2023 a 06/03/2024.
Caraúbas, (PB), em 06 de março de 2023.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 10003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3001.2050 – MANTER AS ATIVIDADES DO PROG 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS 600 – Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.3007.2052 – MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE 
– APS – ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSU-
MO 10.301.3011.2054 – MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL 600 – Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 600 – Trans-
ferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.3011.3005 – MANTER O PROGRAMA QUALIFAR SUS 600 – Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 10.304.3008.2056 – MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede-
ral - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: 
CT Nº 10301/2023 - 08.03.23 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 
15.849,00; CT Nº 10302/2023 - 08.03.23 - ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE 
LIMPEZA LTDA - R$ 90.260,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 10004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3001.2050 – MANTER AS ATIVIDADES DO PROG 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS 600 – Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.3007.2052 – MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE – 
APS – ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.3011.2054 – MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL 600 – Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 600 – Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO 
CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 10.301.3011.3005 – MANTER O 
PROGRAMA QUALIFAR SUS 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove-
nientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 10.304.3008.2056 
– MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 – Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10401/2023 - 06.03.23 - JOSÉ INALDO DE 
SOUSA LIMA - R$ 61.135,55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de Horas/
Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo 
beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural do Município de Casserengue/PB, exercício de 
2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALERIANDO FERREIRA 
DE LIMA - R$ 112.500,00.

Casserengue - PB, 15 de Março de 2023
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS E PSICOTRÓPICOS (RENAME), 
QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIA E AS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA O EXERCICIO DE 2023; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.469,50; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 94.611,50; VIDA NATURALIS COMERCIO ATA-
CADISTA LTDA - R$ 287.138,00.

Casserengue - PB, 13 de Março de 2023
WILLIAN SANTOS BASILIO

Secretário Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS E PSICOTRÓPICOS (REMUME), 
QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIA E AS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA O EXERCICIO DE 2023; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.660,00; FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 8.762,00; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 99.023,50.

Casserengue - PB, 15 de Março de 2023.
WILLIAN SANTOS BASILIO

Secretário Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE 
MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO 
SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASSE-
RENGUE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE 
MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA – ME - R$ 26.796,00; REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 59.840,00.

Casserengue - PB, 10 de Março de 2023
WILLIAN SANTOS BASILIO

Secretário Municipal de Saúde.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

RESULTADO FINAL DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 
DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM 
MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 923762/2021/MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARA-
DO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA MMV LTDA - Valor: R$ 
382.058,04. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casseren-
gue - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: 
licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 20 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de Horas/Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para 

Corte de Terras, que tem como objetivo beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural 
do Município de Casserengue/PB, exercício de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.080 – SECRETARIA DE 
AGRICULTURA – 20.606.0008.2034 – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física; 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Casserengue e: CT Nº 00028/2023 - 16.03.23 - ALERIANDO FERREIRA DE 
LIMA - R$ 112.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS E PSI-

COTRÓPICOS (RENAME), QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AO PROGRAMA FARMÁCIA 
BÁSIA E AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA O EXERCICIO 
DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECEI-
TA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0005.2047/10.301
.0005.2051 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 
– ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 339030 – 
MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00030/2023 - 14.03.23 - 
FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.469,50; CT Nº 00031/2023 
- 14.03.23 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 94.611,50; CT Nº 00032/2023 - 14.03.23 - VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA - R$ 287.138,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS E 

PSICOTRÓPICOS (REMUME), QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AO PROGRAMA 
FARMÁCIA BÁSIA E AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA O 
EXERCICIO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2023. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
10.301.0005.2047/10.301.0005.2051 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.020 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Casserengue e: CT Nº 00033/2023 - 16.03.23 - DWR REPRESENTACAO E COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.660,00; CT Nº 00034/2023 - 16.03.23 - FARMAIS 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 8.762,00; CT Nº 00035/2023 
- 16.03.23 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 99.023,50.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFER-

TA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, PARA A 
DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00008/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSO PROPRIO (RECEITA 
DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS SAÚDE) = 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE 
– 10 301 0005 2054. ELEMENTO DE DESPESAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 
3.3.90.32.01 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 30.010 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.0005.2044; 10.303.0005.2047; 10.302.0005.2048. 
ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.01 – MATE-
RIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: 
CT Nº 00028/2023 - 13.03.23 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME - R$ 
26.796,00; CT Nº 00029/2023 - 13.03.23 - REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 59.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos de ginástica ao ar livre e playground. Abertura da sessão 
pública: 13:00 horas do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 11 
de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de 
Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracita-
do. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 20 de Março de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de informática para 
atender as demandas das Secretarias de Educação e de Infraestrutura, deste município. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas 
do dia 10 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 20 de Março de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, usando de suas atribui-

ções legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº 02.2023, fundamentada no Relatório e Parecer Final 
da CPL e Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, com o valor total de R$ 450.776,00 
- (Quatrocentos e cinquenta mil setecentos e setenta e seis reais), sendo: TRECHO 01: R$ 
165.729,30 e TRECHO 02: R$ 285.046,70, em favor da empresa PORTO BRASIL INCORPO-
RAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 48.689.684/0001-07, cujo objetivo é a execução 
dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial da estrada que liga 
o Sítio Barra ao Sítio Malhada, ambos neste município - trechos 01 e 02, conforme EMENDAS 
ESPECIAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Fica a empresa 
vencedora do certame convocada para a assinatura do termo de contrato, conforme instrumento 
convocatório da referida Licitação.

Cuitegi/PB, 15 de março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº 03.2023, fundamentada no Relatório 
e Parecer Final da CPL e Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, no valor total de 
R$ 79.899,99 - (Setenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos), em favor da empresa PORTO BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 
48.689.684/0001-07, para conclusão dos serviços de 2ª etapa da construção do campo de 
futebol no Barro Vermelho, de acordo CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, 
por intermédio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA, representado pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 895617 / 2019 / MC/CAIXA. 
Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do Termo de contrato, 
conforme instrumento convocatório da referida Licitação.

Cuitegi/PB, 20 de março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de CARNES BOVINA, FRANGOS, PEIXE e OVOS, desti-
nados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede 
Municipal de Ensino, Creches, Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais 
Secretarias Municipais, exercício 2023 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 01/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / MDE / 
FUNDEB / QSE / FNAS / FUS e CUSTEIO: 20.600 – 12.361.0008.2013 – 12.361.0008.2014 
– 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2019 – 12.361.0008.2074 – 20.910 – 08.241.0010.2029 
– 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2044 – 08.244.0010.2046 – 08.244.0010.2047 – 40.100 – 
10.301.0004.2060 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUITEGI e: CT Nº 64/2023 - 10.03.23 - SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTI-
GRANJEIRO - R$ 464.820,00.

Cuitegi/PB, 10 de março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 
Escolar para os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, Creches, Sopão, 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias Municipais, exercício 2023 ou 
enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 03/2023. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / MDE / FUNDEB / QSE / FNAS / FUS e CUSTEIO: 20.600 – 
12.361.0008.2013 – 12.361.0008.2014 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2019 – 12.361.0008.2074 
– 20.910 – 08.241.0010.2029 – 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2044 – 08.244.0010.2046 – 
08.244.0010.2047 – 40.100 – 10.301.0004.2060 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 65/2023 - 10.03.23 - SEVERINO MANOEL DA 
SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 1.046.180,00; CT Nº 66/2023 - 10.03.23 - A&L COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 141.260,00.

Cuitegi/PB, 10 de março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2023, que objetiva: contratação de Escritório Jurídico especializado em Direito Público 
Municipal, com vistas à prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria, consultoria jurídica 
e advocacia destinada à defesa dos interesses do Município Contratante, mediante a adoção de 
todos procedimentos judiciais e/ou administrativos que se façam necessários, para propositura de 
ação de conhecimento em face da União Federal, posterior liquidação e execução, objetivando o 
pagamento das diferenças resultantes..; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS - R$ 2.582.561,60.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Março de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2023
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 DV00021/2023, 
que objetiva: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES - R$ 43.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 20 de Março de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2023
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 IN00011/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “CAVALO DE PAU” PARA SE APRESEN-
TAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MEFF – PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 50.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Março de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2023
RETIFICAÇÃO

Nas publicações dos diários oficiais do Estado da Paraíba dos dias 01 de Março de 2023, 
página 41 e 26 de Março de 2023, página 26. ONDE SE LÊ: DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 
- R$ 7.761,36; RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 112,50, LEIA-SE: DISTRIBUIDORA 
TRIUNFO EIRELI - R$ 37.737,72; RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 1.125,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 20 de Março de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

RETIFICAÇÃO
Nas publicações dos diários oficiais do Estado da Paraíba dos dias 03 de Março de 2023, página 

22, página 22 e 26. ONDE SE LÊ: CT Nº 00041/2023 - 02.03.23 até 31.12.23 - DISTRIBUIDORA 
TRIUNFO EIRELI - R$ 7.761,36; CT Nº 00042/2023 - 02.03.23 até 02.03.23 - RSB COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 112,50, LEIA-SE: CT Nº 00041/2023 - 02.03.23 até 31.12.23 - DIS-
TRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - R$ 37.737,72; CT Nº 00042/2023 - 02.03.23 até 02.03.23 - RSB 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 1.125,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 20 de Março de 2023
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO 
ARTÍSTICA “CAVALO DE PAU” PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 05 DE 
MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/03/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00021/2023. OBJETO: Aquisições parceladas de 

água mineral destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. 
RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 20/03/2023.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,  para Aquisição parcelada de material de limpeza, 
higiene e diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 de Março de 2023. Início da fase 
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@
gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Damião - PB, 20 de Março  de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL ( PARA REPAROS, RECUPERAÇÃO, 
AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00038/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 
Manter Atividades do Setor de Urbanismo/04.122.1001.1015 Ampliar/Recuperar Prédios Públicos. 
3390.36 Material de Consumo/4490.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
00103/2023 – 13.03.2023 -  GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 21.291,50.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00045/2023 
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 DP00045/2023 , que 
objetiva: AQUISIÇÕES DE LANCHE TIPO “COFFEE BREAK” DESTINADO AOS PARTICIPANTES 
DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2023, NA CI-
DADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: - PEDRO JOSE GOMES - ME- CNPJ: 10.652.662/0001-
08 - Valor: R$ 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais).

Guarabira - PB, 15 de Março de 2023
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00046/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e ob-

servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00046/2023, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ESTÁDIO E DEMAIS ÁREAS, A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLORESTA MAQUINAS E MOTO-
RES LTDA. CNPJ: 09.197.203/0001-94. Valor: R$ 6.260,00 (SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS).

Guarabira - PB, 15 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO, 
TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESUDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS 
PELO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA – EPP - R$ 20.592,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Fevereiro de 2023
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO, 
TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESUDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS 
PELO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010–SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 02010.15.122.1003.2020 – Manter as Atividades de Infraestrutura – 
02010.15.452.1003.2060 – MAN. DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO 
– 3.3.90.39 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 06/02/2024. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00701/2023 - 06.02.23 - ECOSOLO 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP - R$ 20.592,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00035/ 2023. 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 31 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Coffe Break conforme termo de referência para melhor atender a demanda da administração 
municipal e demais secretarias. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00037/ 2023. 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 31 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
guloseimas e produtos diversos para melhor atender as necessidades das secretarias municipais. 
Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00040/ 2023.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 03 de Abril  de 2023, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais elétricos diversos 
para melhor atender as necessidades do exercício  de 2023 Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA/PB -SRP
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00038/ 2023. 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 11h00min, do dia 31 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços, do 
tipo menor preço, para: Contratação de empresa para os serviços de limpeza de fossas, locação 
de sanitários químicos e outros. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE LANCHE TIPO “COFFEE BREAK” DESTINADO AOS PARTICIPAN-
TES DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2023, NA 
CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00045/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Do-
tação 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 PEDRO JOSE GOMES - ME- CNPJ: 10.652.662/0001-08- Valor: R$ 17.400,00 - Dezessete Mil 
e Quatrocentos Reais – CT 00177/2023 – 15/03/2023.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00045/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE LANCHE TIPO “COFFEE BREAK” DESTINADO AOS PARTICIPAN-

TES DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2023, NA 
CIDADE DE GUARABIRA/PB, 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 15.03.2023

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ESTÁDIO E DE-
MAIS ÁREAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER 
E DA JUVENTUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00046/2023. 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 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 6.260,00 – SEIS 
MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS - CT Nº 00178/2023 – 15.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00046/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ESTÁDIO E 

DEMAIS ÁREAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, 
LAZER E DA JUVENTUDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 15.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento 

dos interessados que fica ADIADA a abertura dos documentos de habilitação do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 00013/2023, do dia 22.03.2023 às 13:00 hora, PARA o dia 31.03.2023 às 08:30h, 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, contados pelo telefone (0**83) 3454-1035.   

Ibiara-PB, 20 de Março de 2023
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e Julgamento de Proposta do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00016/2023, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE 
RODAS, MOTOR APARTIR DE 67CV, ATRAVES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURACONVÊNIO/
MAPA Nº 966204/2022 – PLATAFORMA + BRASIL Nº 53144/2022. Conforme especificação do 
edital. Sendo considerada HABILTADA a empresa MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS 
LTDA - Valor: R$ 216.000,00(Duzentos dezesseis mil).

Ibiara - PB, 20 de março de 2023.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00014/2023, 
que objetiva: Prestação de serviços especializados na área de engenharia elétrica, correspondente 
ao apoio a Secretaria de Educação do município de Itapororoca, representado pela elaboração de 
estudos técnicos e projetos básicos necessários a realização de obras e serviços na parte elétrica 
das escolas, bem como a fiscalização da execução das referidas obras e serviços; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CHELTON RAMON SILVA SANTANA 
07339183442 - R$ 22.000,00.

Itapororoca - PB, 20 de Março de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, até dezembro de 2023. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2023 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 
CT Nº 00063/2023 - 20.03.23 - MARINALVA JOSEFA DA SILVA - R$ 34.845,50; CT Nº 00064/2023 
- 20.03.23 - SEBASTIÃO ARTHUR FELIX FILHO - R$ 28.273,00; CT Nº 00065/2023 - 20.03.23 
- JOSÉ CANDIDO DA SILVA - R$ 22.394,00; CT Nº 00066/2023 - 20.03.23 - JOSÉ ROBERTO 
DOS SANTOS - R$ 30.913,00; CT Nº 00067/2023 - 20.03.23 - MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS 
SANTOS - R$ 13.946,00; CT Nº 00068/2023 - 20.03.23 - LIDIANE PEDRO RAMOS - R$ 9.956,00; 
CT Nº 00069/2023 - 20.03.23 - MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA - R$ 22.586,00; CT Nº 00070/2023 
- 20.03.23 - AILZA BATISTA DA SILVA - R$ 18.320,00; CT Nº 00071/2023 - 20.03.23 - LUCELIO 
RODRIGUES DIONISIO - R$ 38.619,00; CT Nº 00072/2023 - 20.03.23 - MARICELIA CANDIDO 
SILVA DE OLIVEIRA - R$ 16.302,50; CT Nº 00073/2023 - 20.03.23 - JOSICLEIDE ALVES DA 
SILVA - R$ 22.680,50; CT Nº 00074/2023 - 20.03.23 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 
17.215,00; CT Nº 00075/2023 - 20.03.23 - WILLAME CARVALHO SILVA ARAUJO - R$ 10.385,00; 
CT Nº 00076/2023 - 20.03.23 - FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS - R$ 11.424,00; CT 
Nº 00077/2023 - 20.03.23 - VITÓRIA HONORIO DA SILVA - R$ 16.646,50; CT Nº 00078/2023 - 
20.03.23 - ANTONIO JOSE GAMELEIRA - R$ 13.946,00; CT Nº 00079/2023 - 20.03.23 - VALDEMAR 
PAULO BERNARDO - R$ 31.096,00; CT Nº 00080/2023 - 20.03.23 - VANILDO LINHARES DE 
ALBURQUERQUE - R$ 8.616,00; CT Nº 00081/2023 - 20.03.23 - LUIS DIONISIO - R$ 39.831,00; 
CT Nº 00082/2023 - 20.03.23 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO - R$ 14.412,00; CT 
Nº 00083/2023 - 20.03.23 - MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO - R$ 9.956,00; 
CT Nº 00084/2023 - 20.03.23 - SEVERINO MASCENA DA SILVA - R$ 14.841,00; CT Nº 00085/2023 - 
20.03.23 - CREUZA LIMA DE OLIVEIRA - R$ 22.586,00; CT Nº 00086/2023 - 20.03.23 - CATOLEITE 
- COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO - R$ 67.200,00; CT Nº 00087/2023 
- 20.03.23 - CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 
160.160,00; CT Nº 00088/2023 - 20.03.23 - FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
PIABUCU - RIO TINTO - R$ 345.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2021. Contrato: 00098/2022-CPL. Aditivo: 03. Objeto 
da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL SOARES, LO-
CALIZADA NESTE MUNICÍPIO. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor 
Global de R$ 310.918,76 (TREZENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA 
E SEIS CENTAVOS). Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município 
de Itapororoca: 12 361 0403 1002 Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares 1111 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 

4490.00 Aplicações Diretas 000046 4490.51 99 Obras e Instalações 000047 4490.61 99 Aquisição 
de Imóveis 1113 Transferências do FUNDEB 40% 4490.00 Aplicações Diretas 000328 4490.51 99 
Obras e Instalações 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 
000356 4490.51 99 Obras e Instalações 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 
Aplicações Diretas 000048 4490.51 99 Obras e Instalações12 361 0403 1005 Const/Ampl/Reforma 
de Creches 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Apli-
cações Diretas 000053 4490.51 99 Obras e Instalações 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma 
de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 
000055 4490.51 99 Obras e Instalações 000056 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CONSTRUTORA EDFFI-
CAR EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 17 de Março de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 
09 Fevereiro de 2023. Vigência do Aditivo: 12 de Agosto 2023. 

Itapororoca - PB, 09 Fevereiro de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios e insumos a serem entregues de forma parcelada 
destinados a manutenção do hospital municipal do Município de Juru – PB. Recursos do convênio 
estadual SES 008/2023. 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; 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) 3484–1245. E-mail: 
licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 21 de Março de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
PROCESSO N.º 011/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das diversas 

Secretarias e Fundos Municipais.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: ELINE ARAÚJO VIEIRA - ME, CNPJ nº 18.789.899/0001-39, no valor total de R$ 
297.248,40 (Duzentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). 

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00037/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 27/02/2024. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00025/2023 - 17.03.23 - OLIVEIRA 
& EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 63.170,80.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023
Aos 27 dias do mês de Fevereiro de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da Silva 
- Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 
de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00037/2022 que objetiva o registro de preços para: para 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68.- - OLIVEIRA & 
EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME-07.324.070/0001-44 Item(s): 24 - 31 - 63 - 65. Valor: 
R$ 63.170,80. A ata de registro na integra encontra- se no Boletim  Oficial do Município.

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2023
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
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.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS E 
MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 31 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 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: lago-
aseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 20 de Março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAR-
NES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00094/2022 - Mc Alimentos Minimercado Eireli - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 81.943,25. ASSINATURA: 20.03.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
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.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
OS VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES 
E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PAR-
CELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA/PB. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 31 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 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, 20 de Março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
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.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 31 de Março de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 31 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 7.892/13; 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.licita2@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 20 de Março de 2023..
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00014/2022
A Comissão de licitação do Município de Manaíra/PB, torna público nos termos do art. 109, § 3º 

da Lei 8.666/93, que a empresa: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ nº 02.750.635/0001-31, impetrou recurso contra decisão desta Comissão, 
sobre o julgamento das propostas que tem como objeto: Contratação de empresa especializada 
para Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Manaíra/PB confor-
me Contrato de Repasse Nº 9237732021MDRCAIXA. Ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARAZÕES 
AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta referida lei. Dessa forma, ficará suspensa até fim 
do prazo das contrarrazões do recurso.  Maiores Informações, na sala da comissão de licitação 
situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 17 de março de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cirilo Jose de Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Abril de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA CRECHE PARA CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS NO MUNICÍPIO DE MATO GROSSO/
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 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 
e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34421001. E-mail: 
licitamatogrosso@gmail.com. Edital: www.matogrosso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Mato Grosso - PB, 20 de Março de 2023
FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00003/2023
A Prefeitura Municipal de Natuba manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais 

interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que ob-
jetiva: Contratação de empresa para o fornecimento de pescados destinados à distribuição gratuita às 
famílias carentes deste Município. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a 
especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Presidente Epitácio 
Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, ou acessando: www.natuba.pb.gov.br. A referida comissão estará 
recebendo as propostas até 18h do dia 24 de Março de 2023, nos horário e endereço abaixo indicados, 
e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplnatuba@gmail.com. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397–1042.

Natuba - PB, 21 de Março de 2023
HUMBERTO JÚLIO DE ANDRADE

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS tendo em vista a desistência da empresa LARISSE 

LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 – CNPJ: 37.929.885/0001-18 o pregoeiro torna público 
e convoca as empresas remanescentes para continuidade da reunião para lances e negociação do 
item 1 e habilitação da licitação Pregão Presencial 007/2023 ocorrerá no dia 23/03/2023 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&isModal=false&ctx=201140

Pedro Régis/PB, 20 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00020/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa NARA LIVIA LEITE FERREIRA 
BRASILEIRO – ME - CNPJ nº 45.516.042/0001-18, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 25.999,68 
(vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e o Valor Global 
Estipulado de R$ 233.997,12 (duzentos e trinta e três mil novecentos e noventa e sete reais e doze 
centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2023.

Piancó – PB, em 20 de março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
00021/2023, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA EMPRESA NARA LIVIA LEITE 
FERREIRA BRASILEIRO – ME - CNPJ Nº 45.516.042/0001-18, COM O VALOR MENSAL DE 
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E O VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 135.000,00 (CENTO 
E TRINTA E CINCO MIL REAIS) COM O OBJETO A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA PROGRAMA DE SAÚ-
DE DA FAMÍLIA (PSF) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, 
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2023.

PIANCÓ – PB, EM 20 DE MARÇO DE 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

refeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00021/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO – ME - CNPJ Nº 

45.516.042/0001-18.
OBJETIVO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA POSTERIOR CON-

TRATAÇÃO, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIA-
LIZADOS DE MÉDICO PARA PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 
00002/2023. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

PIANCÓ – PB, EM 20 DE MARÇO DE 2023.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00020/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO – ME - CNPJ nº 45.516.042/0001-18. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2023.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 233.997,12 (duzentos e trinta e três mil novecentos e 
noventa e sete reais e doze centavos).

Piancó – PB, em 20 de março de 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DE ADITIVO
(Acréscimo de valor)

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚ-
BLICA NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

OBJETIVO DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
CONTRATADO: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES
CNPJ: 35.590.090/0001-00
VALOR DO ADITIVO: R$ 89.013,66 (OITENTA E NOVE MIL, TREZE REAIS E SESSENTA E 

SEIS CENTAVOS)
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.386.264,65 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E 

SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) 
PARA R$ 1.475.278,31 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS 
E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme termo aditivo
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, I “a”, da Lei 8.666/93

PITIMBU-PB, 31 DE JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
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 09:30 horas do dia 31 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 material de expediente. 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. Infor-
mações: 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, 16 de Março de 2023
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 

EM DIVERSAS COMUNIDADES, EM QUEIMADAS/PB. LICITANTE HABILITADO: G F CONSTRUCOES 
LTDA – ME, Habilitada com ressalva, item 6.1.2.5 – Apresentou a prova de regularidade para com a 
Fazenda Municipal com data de validade vencida, sendo facultado benefício da Lei 123/2006. LICITAN-
TES INABILITADOS: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; por não atender ao item 
6.1.4.2.1.2 MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA, por não atender ao item 6.1.4.2.1.2.  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 31/03/2023, às 09:30 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 14 de fevereiro de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de Centro 

de Apoio ao Turista no Distrito de Barra de Mamanguape, localizado no município de Rio Tinto – PB, 
conforme convênio nº 0187/2022, do Governo do Estado da Paraíba. LICITANTES HABILITADOS: 
ANCORA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA; JGM CONSTRUTORA LTDA; LUMEN CONSRUÇÕES 
LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA; SOLAR 
ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA E WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
31/03/2023, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 20 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Conjunto Francisco Gerbasi, localizado no bairro 
Centro, Zona urbana do município de Rio Tinto–PB, conforme contrato de repasse n° 1077807–02 
e convênio n° 917662/2021 – MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 316.330,55. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 20 de março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 00009/2023
OBJETO: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia - PB.
TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 31/03/2023 - 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, 20 de Março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA Nº 00003/2023

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede na Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro 

Antônio Bento de Morais, nesta cidade de Santa Luzia - PB - CEP N° 58.600-000, em conformidade com 
o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta - Dis-
pensa de Licitação, para: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de todas 
as despesas e locação de software de busca de documentos digitalizados, classificação, catalogação, 
identificação, organização e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia/PB, no ano de 2023, conforme edital constante no site do município através da página: http://san-
taluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. Data limite para 
apresentação da Proposta de Preços: 24/03/2023. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 20 de março de 2023.
HENRY MALDINEY DE LIRA NóBREGA

Secretário de Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RESULTADO FINAL DA DISPENSA
Nº 00002/2023 – LEI Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal 
n.º 14.133/2021, torna público o RESULTADO DA DISPENSA Nº 00002/2023, que tem como objeto: Con-
tratação de empresa para execução de dos serviços de proteção do patrimônio por meio do reconhecimento 
dos bens públicos, e consultoria para regulamentação do setor tributário com atribuição ao setor fiscal em 
atendimento a legislação vigente.   Licitante Classificada que ofertou menor preço:  - FC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA, CNPJ Nº 16.747.441/0001-91, VALOR: 
R$ R$ 27.600,00. A referida empresa apresentou Documentação, conforme solicitado. Outros esclareci-
mentos no setor de licitação na Rua José Ferreira, SN, Centro, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim - PB, 20 de Março de 2023
Joseildo Alves Monteiro

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000013/2023
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB torna público a Republicação do Edital de 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Placas indicati-
vas de Ruas e Placas para Zona Rural para o município de São José do Bonfim/PB. Assim a data do 
início da disputa que estava prevista para: 09:00hs do dia 29/03/2023, fica Republicada para: data 
do início da disputa: 09:30hs/min do dia 31/03/2023. Motivo: impossibilidade de anexar o edital do 
Portal Eletrônico no prazo previsto.  Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Esclarecimentos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 12:00hs - Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, S/N - Centro – São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 20 de Março de 2023.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.00044/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 
A Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada-PB, Faz Saber aos Interessados que se fará 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Para aquisição de material odontológico  destinado a atender 
as necessidades da secretaria de saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB. A abertura 
desta licitação ocorrerá no dia 24/03/2023, às 09hs:40min (horário de Brasília), no site www.portalde-
compraspublicas.com.br, informações no departamento de licitação da prefeitura municipal de São Jose 
da lagoa Tapada no endereço na sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São 
José da Lagoa Tapada -PB. De segunda a sexta de 07hs:30min as11hs:30min, site do http://saojoselt.
pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes, http://www.tce.pb.gov.br, Email.licitacao@saojoselt.pb.gov.br, 
O Edital completo poderá ser obtido Pelos Interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José da Lagoa Tapada-PB, 10 de março de 2023
Francisco Barboza Alecrim 
Pregoeiro Oficial/PMSJLT

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Março de 2023, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Eventual Aquisição de hortifruti destinada a atender as ne-
cessidades do fundo municipal de secretaria de desenvolvimento Social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Sapé - PB, 17 de Fevereiro de 2023
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LEILÃO
MAIOR LANCE 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 05 de abril de 2023, às 08h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, Situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande-PB, 
procedimento licitatório na modalidade LEILÃO - MAIOR LANCE.

Objeto: Alienação de Veículo, bens móveis inservíveis ao uso da de PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA GRANDE-PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Realizado pelo Sr 
Jose Andreson Filho, portaria nº 031/2023 Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serra-
grande.pb.gov.br/licitacaolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com. todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min

Serra Grande, PB 20 de março de 2023.
ELVIS STANLLEY LEITE DE SOUZA

Presidente da CPL/PMSG

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023
OBJETO: Contratação de Motocicletas com motorista, para prestar serviços de motoboy a 

diversas Secretarias deste Município, convoca os licitantes: ADRIANO RIBEIRO DE MORA-
ES 96589221472; 49.244.583 LUIZ PRUDENCIO DA SILVA NETO; JOBSON GOMES SILVA 
07051245414; JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA 89374207400; OBERTANIO VALENTIM 
DE OLIVEIRA 0744665345; SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA; SUERLANDO BATISTA VIEIRA; 
VR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, para a sessão pública de continuidade do certame, 
que ocorrerá às 16:00 horas do dia 23/03/2023, na sala da CPL. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 20 de Março  de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 42/2023. A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, 
que a sessão marcada para o dia 21/03/2023 às 11:00, na sala da CPL em Sousa, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, visando Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de caderno personalizado, item fracassado de kit escolar, destinado a dis-
tribuição de alunos municipais, pela secretaria de educação de Sousa – PB, haja vista alteração 
no item 2.3.1 do Edital, será remarcada para o próximo dia 31 de março de 2023,as 9:00, com 
consequente republicação, estando disponível no portal da transparência em www.sousa.pb.gov.
br/ e www.tce.pb.gov.br

Sousa, 20 de março de 2023.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br.

Sumé - PB, 20 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 31 de Março 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS 
PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Edital: www.sume.pb.gov.br.

Sumé - PB, 20 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 31 de Março de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MÓVEIS PROJETADOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br.

Sumé - PB, 20 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
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, ATRAVÉS DE 
GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS 
DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 11 de Abril de 2023, na sala 
da referida comissão, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo enve-
lope. 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) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com.

Sumé - PB, 20 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029/2023
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Teixeira/PB, torna público que, após análise das amos-

tras entregues, ficam CONVOCADOS os participantes do Pregão Eletrônico n° 007/2023 que tem 
por objeto a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as demandas de todas as 
Secretarias do município de Teixeira/PB, para continuidade da sessão de julgamento da proposta 
e  habilitação, que será realizada no dia 23 de março de 2023, às 08h30min, no Portal de Compras 
Públicas –  www.portaldecompraspublicas.com.br.

Teixeira – PB, 20 de março de 2023.
CHARLLES MARÇAL SOARES

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedo de ruas localizadas no Bairro COHAB, no muni-
cípio de Umbuzeiro - PB; Convênio Governo Federal nº 912836 - Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA JEW LTDA – CNPJ: CNPJ: 
28.994.255/0001-36; ICON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: CNPJ: 
48.870.962/0001-28. LICITANTE INABILITADO: TRABES CONSTRUÕES E SERVIÇOS LTDA – 
CNPJ: 15.034.271/0001-35. 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 29/03/2023, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av Carlos 
Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 03 de Março de 2023
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO Nº 19.000.027642.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTE-
RAIS DE GRANDE VOLUME (SORO), destinado a diversos hospitais, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/04/2023 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras - (compras.gov.br) UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br, ou através do e-mail: gelic03@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. (83) 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00350-1
João Pessoa, 20 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO Nº 19.000.029958.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPO-
SIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, destinado à Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/04/2023 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras - (compras.gov.br) UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br, ou através do e-mail: gelic09@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. (83) 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00256-3
João Pessoa, 20 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

REGISTRO Nº 23-00385-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA (ESPORTE), EM CAMPINA GRAN-

DE - PB
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: 11 de abril de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 20 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023
O TJ-PB, através da Pregoeiro, torna público, que realizará procedimento licitatório na citada 

licitação, no dia 31 de março de 2023 às 09:00 horas por meio da plataforma Eletrônica do Banco 
do Brasil: www. licitacoes-e.com.br, cujo objeto é Aquisição de notebooks, com garantia on-site de 
36 meses, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades de renovação 
do parque de TI do Tribunal de Justiça da Paraíba, conforme

especificações e condições do anexo I do Edital. Demais esclarecimentos ou a obtenção do 
edital poderão ser atendidos na sala do Pregão instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, 
situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, ou através do tel: (83) 
9-9400-8910 ou 3208-6018, ou preferencialmente, pelo e-mail prege@tjpb.jus.br, no sítio do TJ-PB: 
www.tjpb.jus.br ou pelo site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 20 de março de 2023.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA  Nº 001/2023
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará pro-

cedimento licitatório na citada modalidade  no dia 24 de abril de 2023 às 10:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de Serviços 
de Execução da Obra de Construção do Fórum Juiz Manoel Pereira do Nascimento e Depósito 
Judicial da Comarca de Picuí-PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo 
I do edital. Demais esclarecimentos ou a obtenção do edital poderão ser atendidos na sala da 
Comissão de Licitação instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Professor 
Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, ou através dos tel: (83) 9-9400-8910/3208-
6018, ou preferencialmente, pelo e-mail comilic@tjpb.jus.br,e no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br 

João Pessoa,  20 de março de 2023. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

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

CONVITE  Nº 01/2023
Registro CGE Nº 23-00382-5 28/03/2023 10:00

Recuperação duas Obra D'artes Especiais 
no Município de Juazeirinho
Valor estimado da obra: R$ 215.033,45
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, 20 de março de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da CPL

CNPJ (MF) Nº 09.189.499/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DA CODATA 
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da 

Paraíba – CODATA, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28/03/2023, às 10h (dez 
horas), através de videoconferência, para deliberar sobre os seguintes itens:

1.  Eleição do Conselho de Administração da CODATA referente ao biênio 2023/2025;
2.  Outros assuntos de interesse Social.

João Pessoa, 16 de março de 2023.
ANGELO GIUSEPPE GUIDO DE ARAÚJO RODRIGUES

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022-02703
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022

DATA DE ABERTURA: 31/03/2023 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 31/03/2023 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 23-00352-7
LICITAÇÃO BB Nº 992176 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRIMERS E SONDAS 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 171/2023/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à 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 
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: 500– RECURSOS NAO 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, 20 de março de 2023.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA, inscrito no 
CPF n° 024.287.794-00, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, registrada na matrícula 26.973, que tem por objeto o imóvel situado a Rua Nicanor 
Marques de Souza, n° 331, Praia Ponta de Campina, Apartamento n° 202, Edifício “Atol dos Co-
queiros Residence”, Praia Ponta de Campina, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado 
de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de 
Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA ALEXANDRE CARVALHO SILVA, inscrito no CPF n° 267.374.928-
43, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre 
as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, 
a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em 
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, 
relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada 
na matrícula 27.413, que tem por objeto o Situado À Rua Glauber Leite do Egito Reekers, n° 516, 
Apartamento n° 201, Edifício “Tokico Ossi Saegussa”, Praia Ponta de Campina, Cabedelo - PB, 
sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em 
seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. 
Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos ter-

mos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA JOSE RANGEL DE LUNA FILHO, inscrito no CPF n° 
069.562.891-72, e EDILEUZA GUEDES DE LUNA, inscrita no CPF n° 769.120.274-15, a compa-
recer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 
15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar 
da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, 
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas 
a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada na 
matrícula 8.694, que tem por objeto o imóvel situado À Rua Projetada “A”, n° 248, Apartamento n° 
402, Edifício “Residencial Dulce I”, Camboinha, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado 
de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de 
Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA DARCY SELASSIE GOSNE JUNIOR, inscrita no CPF n° 
926.632.497-34, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com o BANCO DO BRASIL 
S/A, registrada na matrícula 27.541, que tem por objeto o imóvel Situado À Av. Oceano Atlantico, 
n° 482, Apartamento n° 206, Edifício “Chaves do Atlantico”, Intermares, Cabedelo - PB, sob pena 
de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor 
do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e 
passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA ANTONIO CALIXTO DA SILVA NETO, inscrito no CPF n° 
007.980.894-82, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/
PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos 
em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, 
relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada 
na matrícula 20.079, que tem por objeto o imóvel Situado À Br-230, Km 12, Estrada que Liga João 
Pessoa a Cabedelo,  Sala n° 707 (7º Pavimento), Edifício “Shopping dos Construtores”, Loteamento 
Costa Verde, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA PEDRO PAULO AZEVEDO SA CAMPOS, inscrito no CPF 
n° 653.489.154-91, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, registrada na matrícula 27.982, que tem por objeto o imóvel Situado À Rua Via Local 
01, n° 277, Apartamento n° 106, Edifício “Villa Mares”, Loteamento Alphamares, Cabedelo - PB, 
sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em 
seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. 
Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA NATAN DE ARAUJO, inscrito no CPF n° 965.211.044-20, a 
comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 
e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar 
da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem 
como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a ope-
ração de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada na matrícula 
21.579, que tem por objeto o imóvel Situado À Rua Via Local 05, n° 172-C, Casa n° 172-C, Edifício 
“Angela Maria”, Camboinha, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA EDUARDO FERREIRA LIMA, inscrito no CPF n° 975.786.224-04, a 
comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 
e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como 
os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de 
alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada na matrícula 33.795, que 
tem por objeto o imóvel Situado À Rua Golfo de Oman, n° 27, Apartamento n° 402, Bloco “I”, Edifício 
“Jardins do Litoral”, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a 
dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida 
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos ter-

mos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA LUIZ FERREIRA BARROS NETO, inscrito no CPF n° 
032.102.284-00, e MARIA JANINE ASSIS DE LUCENA BARROS, inscrita no CPF n° 007.755.884-74, 
a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 
08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, 
a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em 
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, 
relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, regis-
trada na matrícula 22.373, que tem por objeto o imóvel Situado À Rua Manoel Nobrega Filho, n° 
53, Unidade Autônoma n° 53, Edifício “Atlante Ville”, Praia Ponta de Campina, Cabedelo - PB, sob 
pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu 
favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado 
e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do art. 

26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO, inscrito no CPF n° 359.934.804-
91, E APARECIDA DE CARVALHO LIMA, inscrita no CPF n° 646.440.814-34, a comparecer a este 
Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, 
de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação 
deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que 
vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de alienação 
fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada na matrícula 27.144, que tem por 
objeto o imóvel Situado À Rua Augusto Jose Couto de Farias, n° 578, Casa 102, Edifício “Jansen II”, 
Camboinha, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA DENYLTON BARBOSA DE LIMA, inscrito no CPF n° 039.788.984-46, 
E KATIA PEREIRA BARRETO BARBOSA, inscrita no CPF n° 753.367.744-72, a comparecer a este 
Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, 
de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste 
edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem 
até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária 
firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrada na matrícula 25.804, que tem por objeto o 
imóvel Situado À Rua Golfo de Sirte, n° 51, Apartamento n° 401, Edifício “Mares do Sul”, Praia Ponta 
de Campina, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA CLAUDIA MARIA SORAGE FERNANDES, inscrito no CPF 
n° 102.816.037-23, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, registrada na matrícula 20.000, que tem por objeto o imóvel Situado À Rua Francisco 
Pilar, n° 587, Apartamento n° 302, Edifício “Alexandria”, Camboinha, Cabedelo - PB, sob pena de 
vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) 
credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado 
nesta cidade de Cabedelo/PB, em 16/03/2023.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E 
REGIÃO - Rua João de Souza Maciel, nº 186, Bairro da Esperança, CEP: 58.900-000 – Cajazei-
ras (PB) - CNPJ: 09.319.062/0001-35 – COD. SINDICAL 006.221.01851-1. ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente desta entidade classista, infra-assinado, 
no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais da Base Territorial desta entidade, composta pelos Muni-
cípios de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS e SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE (PB) para participarem a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em caráter 
ITINERANTE, neste dia 30/03/2023, das 08h00 às 18h00 para em conformidade com o previsto no 
Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BA-
LANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Cajazeiras - PB, 20 de março de 2023.
Nelson Soares da Silva

Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA - Rua Princesa Isabel, nº 467, Bairro Tabajara, CEP 58.884.000, Catolé do Rocha - PB 
- CNPJ: 08.560.732/0001-48 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.97477.3. - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Presidente desta entidade classista, infra assinada, no 
uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais, da Base Territorial deste Sindicato, para comparecerem 
a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma Virtual Remota, com link a ser disponibi-
lizado pela Rede Social Whatsapp dos filiados desta entidade, neste dia 29/03/2023, das 08h00 às 
18h00, para em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO 
SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 
INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Catolé do Rocha - PB, 20 de março de 2023.
Iraneth Campos de Lima Queiroz

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEI-
ÇÃO E REGIÃO - Rua Manoel Belmiro, nº 12, Bairro Centro, CEP 58.970-000, Conceição 
(PB) - CNPJ: 11.986.288/0001-31 – Registro Sindical 000.006.221.27436-6 - ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O presidente desta entidade classista, infra-
-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos 
os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais, da Base Territorial deste Sindicato, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma Virtual Remota, com link 
a ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp dos filiados, neste dia 30/03/2023, das 08h00 às 
18h00, para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO 
COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Conceição (PB), 23 de março de 2023.
Francisco Cirilo de Oliveira

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA 
E REGIÃO - Av. José Silveira, 103, 1º andar sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana (PB) 
- CNPJ: 01.116.689/0001-87 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.89772-8 - ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O presidente desta entidade classista, infra-assinado, 
no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais, da Base Territorial desta entidade, para participarem a 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma Virtual Remota, com link a ser disponibi-
lizado pela Rede Social Whatsapp dos filiados desta entidade, neste dia 30/03/2023, das 08h00 às 
18h00, para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO 
COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Itabaiana (PB), 20 de março de 2023.
Tiago Barbosa Macena

Presidente.

EDITAL DE LOTEAMENTO
O Dr. José Bustorff Feodrippe Quintão, na qualidade de Oficial Interino do Registro de Imóveis 

da Comarca de Mamanguape/PB, faz saber a todos os interessados que, os proprietários: 
1.) José Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro,  tabelião de notas e registrador civil das 

pessoas naturais, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, 
portador  da cédula de identidade RG nº 181.895, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no  CPF/MF sob 
o  nº 046.497.374-00, casado sob o regime da comunhão parcial de bens antes da vigência da lei 
6.515/77, com a Srª Marluce soares Quintão, brasileira, casada, aposentada, portadora da cédula 
de identidade RG nº 141.084, Órgão Emissor SSP/PB  inscrita no CPF/MF sob nº 008.137.844-09, 
residentes e domiciliados na Rua Padre João Madruga, 151, Centro, Itapororoca-PB, CEP - 58275-
000; 2.) Maria Luiza Bustorff Feodrippe Martins, brasileira, aposentada, filiação: Altair Cavalcan-
ti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portadora da cédula de identidade RG nº 
181.897, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.872.464-53, casada sob o re-
gime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com o sr. Paulo de Oliveira Martins, 
brasileiro, casado, delegado da polícia civil, portador da cédula de identidade RG nº 285.984, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 207.367.204-30, residentes e domiciliados na Rua 
Marechal Almeida Barreto, 654, Centro, João Pessoa/PB, CEP 58.013-460; 3) Getúlio Bustorff 
Feodrippe Quintão, brasileiro, casado, advogado, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do 
Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portador da cédula  de identidade RG nº 213.655, Órgão Emis-
sor SSP/PB, inscrito no  CPF/MF nº 070.891.394-68, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens anterior a vigência da lei 6.515/77 com a Srª Waldecir da Cunha Bustorff Quintão, brasileira, 
casada, do lar, portadora da cédula de identidade  RG nº 348.575, Órgão Emissor SSP/PB, inscri-
ta no CPF/MF sob o nº 768.955.214-53, residentes e domiciliados na Rua Bancário Ernane Vilar 
Cavalcante, 95, bancários - João pessoa-PB CEP -  58.051-040; 4) Laetitia Bustorff Feodrippe 
de Oliveira, brasileira, casada, professora aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 
325.883, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 132.434.384-20, filiação: Altair 
Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens anterior da vigência da lei 6.515/77 com o sr. James Medeiros de Oliveira, brasilei-
ro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 257.236, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 130.854.094-91, residentes e domiciliados na Rua Francisco Ruffo, 
128, Cruz das Armas, João Pessoa/PB, CEP - 58085-200; 5) Aurea Bustorff Feodrippe Quintão, 
brasileira, divorciada, servidora pública estadual, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do 
Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portadora da cédula de identidade RG nº 348.576, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.154.984-15 e, residente na Rua João Soares 
Padilha, 21, apto 1301, Aeroclube, João pessoa/PB, CEP 58036-835; 6) Elmir Bustorff Feodrippe 
Quintão, brasileiro, funcionário público, portador da cédula de identidade RG nº 466.818, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.011.564-04 e, filiação: Altair Cavalcanti Quintão 
e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão,  casado  sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Rosa Maria Ferreira Bustorff Quintão, brasileira, aposentada, 
portadora da cédula de identidade nº 375.239, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 250.554.884-68, residentes e domiciliados na Rua São Pedro e São Paulo, 58, Mamanguape/
PB, CEP - 58280-000; 7)  Alberto Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro, técnico judiciário, por-
tador da cédula de identidade RG nº 805.645, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 531.440.234-34 , filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, 
casado sob o regime da comunhão de bens na vigência da lei 6.515/77 com  a Srª Gisélia França 
Bustorff Quintão, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 927.323, Órgão 
Emissor SSDS/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.139.514-02, residentes e domiciliados na Rua  
Firmino Caetano, 133, bairro do campo, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 8) Reinaldo Bustor-
ff Feodrippe Quintão, brasileiro, analista judiciário, portador da cédula de identidade RG nº 963.142, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 403.348.564-34 e, filiação: Altair Cavalcanti Quintão 
e Maria do Carmo Bustorff  Feodrippe Quintão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Jacinta de Fátima Cavalcante de Albuquerque Quintão, 
brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 1015810,  Órgão  Emissor   SSP/PB, 
Inscrita no CPF/MF nº 589.010.354-72,  residentes e domiciliados na Granja Maria do Rosário, s/n, 
distrito de Salema-Rio Tinto/PB, CEP 58297-000; 9) Cristina Bustorff Feodrippe Quintão Gomes, 
brasileira, psicóloga, portadora da cédula de identidade  RG nº 1.263.633, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrita no CPF/MF sob o  nº 608.065.914-04 , filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo 
Bustorff Feodrippe Quintão, casada sob no regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 
6.515/77 com o srº Ricardo Jorge Vasconcelos Gomes, brasileiro, casado, vendedor, portador da 
cédula de identidade RG nº 988.528, Órgão Emissor SDS/PE, inscrito CPF/MF sob o nº 081.939.084-
49, residentes na Rua São Pedro e São Paulo, 94, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 10) 
Adriano Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro, funcionário público estadual, portador da cédula 
de identidade RG nº 1.226.446, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o  nº 608.043.864-
04, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77com a Srª Daniele Cristine Lima 
Pinheiro Quintão, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2390227, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrita no  CPF/MF sob o nº 042.821.574-29, ele residente na Rua São Pedro 
e São Paulo, 58, na cidade de Mamanguape/PB, CEP - 58280-000 e ela residente na Rua Marcos 
Barbosa, 421, centro, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 11) Josefa de Figueirêdo Quintão, 
brasileira, viúva, aposentada, portadora cédula de identidade RG nº 315.020, Órgão Emissor SSP/
PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.934.114-53, residente na Rua João Caetano, 64, centro, 
Mamanguape/PB, CEP 58280.000; 12) Josinaldo de Figueirêdo Bustorff Quintão, brasileiro, 
agente operacional, portador da cédula de identidade RG nº 2.250.394, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrito no CPF/MF sob o  nº 007.628.244-92, casado sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77, com a Srª Joelma Moura de Lelis Quintão, brasileira, casada, do lar, 
portadora da cédula de identidade RG nº 4.763.108, Órgão Emissor SSP/PB ,inscrita no CPF/MF 
sob o  nº 052.835.784-02, residentes na Rua Edson Franzoni de Lima, 84, Gurguri, Mamanguape/
PB, CEP 58.280.000; 13) Dayse de figueirêrdo Bustorff Quintão Rodrigues, brasileira, profes-
sora, portadora da cédula de identidade RG nº 1609911,Órgão Emissor SSP/RO, inscrita no CPF/
MF sob o  nº 010.491.384-30, filiação; João Bustorff Feodrippe Quintão e Josefa de Figueirêdo 
Quintão, casada sob o regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com sr. 
Isaque Rodrigues Ferreira, brasileiro, casado, funcionário público, portador  da  cédula de  identi-
dade RG nº 2135441, Órgão  Emissor  SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.317.664-31, re-
sidentes na Rua Jardins, 1641, apt. 401, torre 29, bairro Novo, Porto velho- Rondônia, CEP 
76.817.001; 14) Altemar de Figueirêdo Bustorff Quintão, brasileiro, solteiro, professor, portador 
da cédula de identidade RG nº 2250384, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 
007.628.214-77, residente na Rua João Caetano, 64, centro, Mamanguape/PB, CEP 58.280.000; 
15) Maria José da Silva Quintão, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 
1.197.610, Órgão Emissor SSP/PB - 2ª via, inscrita no CPF/MF sob o nº 570.234.684-04, residen-
te e domiciliada na cidade de João pessoa/PB, na rua Genival Meira Cesar, 177, Valentina I, CEP 
58.063.520; 16) Alexsandro da Silva Bustorff Quintão, brasileiro, propagandista de medicamen-
tos, portador da cédula de identidade RG nº 1734843, inscrito no CPF nº. 000.789.584-40, filiação: 
Roberto Bustorff Feodrippe Quintão e Maria José da Silva Quintão, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Alciene de Sales Bustorff Quintão, 
brasileira, casada, secretária administrativa, portadora da cédula de identidade RG nº 2151601, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.549.064-18, residentes e domiciliados 
na Rua Alício Barreto, 138, bairro maternidade, patos-PB, CEP 58701-560; 17) Danielle da Silva 
Bustorff Quintão, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 2423436, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.054.224-71, filiação: Roberto Bustorff 
Feodrippe Quintão e Maria José da Silva Quintão, residente e domiciliada na cidade de João 
pessoa/PB, na rua Flodoaldo Peixoto Filho, 494. Apt. 209, planalto da boa esperança, CEP 58063-
500; 18) Antônio Freire Ayres, brasileiro, viúvo, pensionista, portador da cédula de identidade RG 
n° 345.069 SSP/PB e CPF 204.923.914-91 residente e domiciliado na Rua Esmeraldo Gomes 
Vieira, 314, Bancários, João pessoa- PB, CEP 58051-650; 19) Khaliny Bustorff Feodrippe Ayres, 
brasileira, solteira, agricultora, filiação: Antônio Freire Ayres e Almir Bustorff Feodrippe Ayres, por-
tadora da cédula de identidade RG n° 2.178.710, Órgão Emissor SSP/PB inscrita no CPF/MF sob 
o nº 007.747.374-41 residente e domiciliada na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, 314, Bancários, João 
pessoa- PB, CEP 58051-650; 20) Kelly Bustorff Feodrippe Ayres, brasileira, solteira, contadora, 
portadora da cédula de identidade do RG n° 2707811 SSP/PB, Órgão Emissor, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 062.978.534-10, filiação: Antônio Freire Ayres e Almir Bustorff Feodrippe Ayres, residente 
e domiciliada na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, 314, Bancários, João pessoa- PB, CEP 58051-650; 
21) Ana Lúcia Bezerra da Silva Quintão, brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais, portadora 
da cédula de identidade RG nº 1508722, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 
893.284.184-53, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maura Bezerra de Aquino, casada sob o regi-
me de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com o Srº Ivaldo José da Silva, bra-
sileiro, casado, cabo de caldeira, portador da carteira de identidade RG nº 1551972 SSP/PB, ins-
crito no CPF/MF sob nº 797.315.894-49 , residentes e domiciliados  na rua do Garapu, 04, centro, 
Mamanguape/PB, CEP 58280-000; 22) Ailton Bezerra Quintão, brasileiro, sub-encarregado de 
destilaria, portador da cédula  de identidade RG nº 2225052, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no  
CPF/MF sob o  nº 893.287.444-15 , filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maura Bezerra de Aquino, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Elisabe-
th Cavalcanti Quintão Bezerra, brasileira, casada, do lar, portadora carteira de identidade RG nº 
2.007.002, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita  no CPF/MF sob o nº 854.903.854-72, residentes e 
domiciliados na rua do Garapu, 04, centro, Mamanguape/PB, CEP 58280-000;  23) Lívia Bezerra 
de Albuquerque Quintão, brasileira, professora, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maura Bezer-
ra Aquino, portadora da cédula de identidade RG nº 226080 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 
028.329.074-90, casada sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 
com o sr. Carlos Roberto Menezes de Albuquerque, brasileiro, casado, agente de trânsito, portador 
da cédula de identidade RG nº 117911388, Órgão Emissor IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
675.027.684-91, residentes e domiciliados na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 340, Costa e Silva, 
João pessoa-PB, CEP 58081120; 24) Antônio Marcos Bezerra Quintão, brasileiro, pedreiro,  
portador da cédula de identidade nº 00205348592, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no  CPF/MF 
sob o  nº 036.210.954-03, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maura Bezerra de Aquino, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens com a Srª  Yslania Soares Gonçalves Bezerra, brasi-
leira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade nº 3148303 SSP/PB CPF/MF sob o nº 
055.636.754-59, residentes e domiciliados na rua Juvêncio Mangueira Carneiro, 54, bairro Tambiá, 
João pessoa/PB, CEP 58020830. 

Neste ato todos representados por seu bastante procurador Dr. Alberto Bustorff Feodrippe 
Quintão, acima qualificado, conforme procuração pública lavrada nas notas do Cartório Quintão, 
Serviço Notarial e Registral de Itapororoca/PB, livro 58-p, fls 49/53, selo digital: AMQ24367-JCHC, 
depositaram nesta serventia os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da lei Federal 
6.766, de 19/12/1979, para o registro do loteamento denominado Loteamento Quintão  (protocolo 
n.º 2023-000018), localizado à Rua São Pedro São Paulo, s/n, Centro, Mamanguape/PB, que 
se encontra inscrito na Prefeitura de Mamanguape/PB sob o n° 5375 (localização cartográfica 
03.005.1261.000.000), com as seguintes dimensões e confrontações: Inicia-se o perímetro do imó-
vel, no vértice 1, de coordenadas N 9243421.822 m e E 264920.922 m; deste, segue confrontado 
com Rua Projetada, com os seguintes azimutes e distância: 104°14’50” e 205,97 m até o vértice 
2, de coordenadas N 9243371.132 m e E 265120.553 m; deste, segue confrontando com Rua São 
Pedro e São Paulo, com os seguintes azimutes e distancia: 179°44’58” e 118,24m até o vértice 
3, de coordenadas N 9243274.109 m e E 265121.511 m; deste, segue confrontando com Pedro 
Cavalcanti Quintão, com os seguintes  azimutes e distancia: 276°22’41” e 30,49m até o vértice 
4, de coordenadas N 9243277.496 m  e E 265091.214 m; deste, segue confrontando com Pedro 
Cavalcanti Quintão, com os seguintes azimutes e distancia: 167°50’53” e 18,96m até o vértice 
5, de coordenadas N 9243258.958 m e E 265087.222 m; deste, segue confrontando com Rua 
Edson Franzoni de Lima, com os seguintes azimutes e distancia: 287°47’53” e 214,62m até o 
vértice 6, de coordenadas N 9243329.019 m e E 264883.924 m; deste, segue confrontando com 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com os seguintes azimutes e distância: 
21°44’9” e 99,91m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro., perfazendo uma 
área total de 24.884,51m² (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro e cinquenta e um 
metros quadrados), com o perímetro descrito medindo 656,24 metros, localizada em perímetro 
urbano, de acordo com o que consta na matrícula 13629, do Registro de Imóveis da Comarca 
de Mamanguape/PB. O loteamento contém aérea total de 24.884,51m² (vinte e quatro mil, oito-
centos e oitenta e quatro e cinquenta e um metros quadrados), sendo 19.719,15m² de áreas de 
lotes e quadras, totalizando 92 lotes, distribuídos em 07 quadras denominadas A, B, C, D, E, F 
e G; 862,82m² de área comunitária; e 4.302,54m² de área de ruas. Foi aprovado pela prefeitura 
municipal de Mamanguape/PB, em 14 de março de 2023, assinado digitalmente por Luiz Antônio 
da Silva Neto, código para verificação: B792-9328-7618-760D. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos, expediu-se este edital que será publicado por 3 dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da última publicação, tudo nos 
termos do art. 19 da lei 6.766/79.

SEIRH – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS 
- CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 0489/2023 em João 
Pessoa, 19 de março de 2023. Prazo: 730 dias. Para a atividade Implantação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário – SES da Cidade de São Bento, contemplando a implantação 
de rede coletora e ligações domiciliares, emissários de recalque e emissão final, estações 
elevatórias e estação de tratamento de esgoto. MUNICÍPIO: São Bento/PB. Processo: 
2023-004856/TEC/LI-8782.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01558
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022

DATA DE ABERTURA: 04/04/2023 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 04/04/2023 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-02458-3
LICITAÇÃO BB Nº 978375
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O LABORATÓRIO 

CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACENPB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 171/2023/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 
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: 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, 20 de março de 2023.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMAN-
GUAPE E REGIÃO - Rua José Fernandes, S/N, Bairro Centro, CEP 58.280-000, Mamanguape 
(PB) - CNPJ: 00.774.440/0001-04 – COD. SINDICAL 912.006.221.05542-5- ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O presidente desta entidade classista, infra-assinado, 
no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais, da Base Territorial deste Sindicato, para participarem a 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma Virtual Remota, com link a ser disponibi-
lizado pela Rede Social Whatsapp dos filiados desta entidade, neste dia 28/03/2023, das 08h00 às 
18h00, para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO 
COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Mamanguape (PB), 20 de março de 2023.
Elário Martins Tomaz

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - RUA 
CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA 
(PB) - CNPJ: 08.537.904/0001-62 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.01846-5. - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O presidente desta entidade classista, infra-
-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos 
os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais, da Base Territorial deste Sindicato, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma ITINERANTE, neste dia 
28/03/2023, das 08h00 às 18h00, para, em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta 
entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Sousa (PB), 20 de março de 2023.
Josélio Ramos

Presidente.

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE  
TELEFONE (83) 3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa SU-

PREMA EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA no CNPJ n. 08.243.787/0001-24, lotados na 
UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) para discutir e deliberar no dia 23 de MARÇO 
de 2023 (vinte e três de março de dois mil e vinte e três) sendo a primeira convocação ás 14h, e a 
segunda convocação às 14h:30min, com qualquer número de empregados, as seguintes pautas: 

1. Leitura do edital de convocação; 
2. Discussão e aprovação das cláusulas que irão compor o acordo coleti-vo de trabalho Ano/2023;
3. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria; 
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 20 DE MARÇO DE 2023.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
O Presidente da Cooperativa dos Comerciantes de Carne de Santa Rita Ltda - COOPECARNE-

-PB, usando de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu Art. 36, convoca todos os 
associados em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral ordinária a realizar-se no dia 31 
de março de 2023 na sede da Cooperativa, sito à Fazenda Santo André SN – Zona Rural – Santa 
Rita/PB, às 12:30h em 1ª convocação com a presença de 2/3 dos associados, as 13:30h em 2ª 
convocação com a presença de metade mais um dos sócios ou ainda as 14:30 em 3ª convocação 
com a presença no mínimo de 10 associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

1.- Prestação de contas do conselho de Administração dos exercícios 2022, acompanhada 
do parecer do conselho fiscal compreendendo: a – relatório de gestão, b – balanço geral, c – de-
monstrativo das perdas;

2.- Rateio das perdas;
3.- Eleição Conselho Fiscal;
4 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Nota: declara-se para efeito legal e estatutário, que o numero de sócios nesta data é de 17 

(dezessete).
Santa Rita, 20 de março de 2023.

Juryval Lacet Correa Filho
Diretor Presidente

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DA 
PARAÍBA - FEEB-PB - Rua Treze de Maio, nº 45, Centro, CEP 58.013-070, João Pessoa (PB) 

- CNPJ: 09.155.060/0001-58 – CÓD. SINDICAL: 000.006.221.00000-2.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES - EDITAL DE CON-

VOCAÇÃO - O presidente da FEEB-PB, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento 
as normas estatutárias CONVOCA todos os SINDICATOS FILIADOS, da Base Territorial desta Fe-
deração, SEEBs CAJAZEIRAS, CATOLÉ DO ROCHA, CONCEIÇÃO, ITABAIANA, MAMANGUAPE, 
PATOS e SOUSA, no Estado da Paraíba, que compõem o CONSELHO DE REPRESENTANTES 
da Federação, quites e no gozo de seus direitos sindicais para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada de forma VIRTUAL REMOTA com link a ser disponibilizado pela Rede 
Social Whatsapp dos Delegados Representantes, neste dia 30/03/2023, das 08h00 às 18h00, para, 
em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PE-
ÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2022 INSTRUÍDO COM O 
PARECER DO CONSELHO FISCAL.

João Pessoa (PB), 20 de março de 2023.
Wilton Pereira Dias

Presidente FEEBPB.

A empresa JBC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 04.139.928/0001-02, 
torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LO – Licença de Operação, para regularização de um imóvel habitacional multifamiliar, 
situado na Rua Golfo de Botina, Lote 13, Quadra 30, Loteamento Intermares, Cabedelo/PB. CEP: 
58.102.062 (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

NILTON CAVALCANTI DE MORAIS, CPF:434.607.554-15 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, NO CONDOMINIO 
VILLAS PONTA DE CAMPINA, EM PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB, QUADR “E” LOTE 43.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência Campina Grande

Rua Sete de Setembro, nº 86 - Edifício Cristiano Lauritzen, Centro
Campina Grande-PB, CEP 58.400-105

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230090000000001
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria MF 

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

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ Nº OPERAÇÃO
ANA CAROLINA MELO DA SILVA 072.660.294 90 B100561401 001
ANTONIO MARCOS CORDEIRO 030.665.297 89 B400350901 001
ARMANDO CARNAUBA DA SILVA 020.036.034 50 B200385001 001
BRUNO CORDEIRO DE SOUSA 083.974.074 30 B100145801 001

CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA 700.720.094 03 B400453601 001
DAVID CORDEIRO DE OLIVEIRA 158.644.968 04 B100078401 001

ELIOMAR RIBEIRO 043.225.354 88 B400453401 001
JOAO URSULINO BRAZ 029.189.997 84 A900348601 005
JOSE CINESIO DA SILVA 057.202.004 01 B100561001 001

MACIEL PORTO PEREIRA 034.090.384 85 B400452001 001
ESPÓLIO DE MANOEL JOAQUIM FERREIRA 287.967.564 20 B000166101 001

PEDRO HERMINIO DE LIMA 025.082.834 01 B100078201 001
VAMBERTO CORDEIRO DE SOUSA 491.623.574 68 B100078601 001

VERONICE DE SOUZA FARIAS 101.797.954 57 B400452201 001

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

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Campina Grande

CNPJ: 07.237.373/0009-87
Rua Sete de Setembro, nº 86 - Edifício Cristiano Lauritzen, Centro

Campina Grande-PB, CEP 58.400-105
Daniella de Sousa Farias

Gerente Geral e. e.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência Campina Grande

Rua Sete de Setembro, nº 86 - Edifício Cristiano Lauritzen, Centro
Campina Grande-PB, CEP 58.400-105

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230090000000002
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do Minis-

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

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

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

Nome CPF Participação № Operação
ESPÓLIO DE CLOVIS BATISTA DA 
SILVA 408.750.757-20 Mutuário Principal B100250101 001

ESPÓLIO DE DJALMA CAMELO 
BORBA 046.312.504-53 Mutuário Principal B100337201 001

ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA 
DE ARAUJO 134.281.388-05 Mutuário Principal B100380701 001

ESPÓLIO DE JOSE ALVES DE MELO 022.763.334-21 Mutuário Principal B100337101 001

ESPÓLIO DE LEONILSON FIRMINO 
DOS SANTOS 334.636.034-20 Mutuário Principal B100363201 001

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Campina Grande

CNPJ: 07.237.373/0009-87
Rua Sete de Setembro, nº 86 - Edifício Cristiano Lauritzen, Centro

Campina Grande-PB, CEP 58.400-105
Daniella de Sousa Farias

Gerente Geral e. e.

Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Monteiro
Rua Nestor Bezerra da Silva, 121, Centro, CEP: 58.500-000 - Monteiro-PB.

CNPJ – 34.623.206/0001-90
NIRE 25400010250

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Monteiro, inscrita no CNPJ 
– 34.623.206/0001-90,  usando de suas atribuições que lhe confere a Lei 5.764/71 (Art. 45),  e o 
Estatuto Social em seu artigo 35, CONVOCA  os seus 37 (trinta e sete) associados em pleno gozo 
de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária,  a realizar-se no dia 31 de março de 2023, 
na sede da Cooperativa, sito à Rua: Nestor Bezerra da Silva,  nº 121, Centro – Monteiro/PB, às 
08:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00h,  
em segunda convocação com a presença de metade mais um dos sócios ou ainda às 09:30h, em 
terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados,  para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1- Prestação de contas do exercício 2022, do Conselho de Administração com parecer do 
conselho fiscal, compreendendo:

A) Relatório de Gestão;
B) Balanço Geral;
C) Demonstrativo das sobras ou rateio das perdas
D) Plano de atividades para o exercício seguinte.
2-Destinação das sobras ou rateio das perdas 
3-Eleição dos Membros do Conselho de Administração
4-Eleição dos Membros do Conselho Fiscal
5- Demissão e admissão de cooperados;
6- Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Monteiro, 21 de março de 2023
Zitelmam Romão de Vasconcelos

Diretor Presidente

COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES GERIAS SINDICAL - 2023
ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA REGISTRADA

PARA O PLEITO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES GERAIS
PARA O TRIÊNIO 2023/2026

DO SINSEGBRAVO-PB
A Comissão do Pleito Eleitoral das Eleições Gerais, constituída para gerir o processo 

eleitoral do SINSEGBRAVO/PB, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
no dia 27 de fevereiro de 2023. recebeu, dentro do prazo regulamentar, conforme edital 
publicado no DOE -Diário Oficial do Estado-PB, no dia 15 de fevereiro de 2023 e conforme 
o Estatuto Social vigente do Sindicato, em seu capitulo – VIII e seu Art. 29, pedido de 01 
(uma) chapa, assim, denominada como “chapa única” e tem o slogan “Juntos Somos Mais 
fortes”, encabeçada pelo motorista de transporte, Welton Douglas Gomes, para concorrer 
nas Eleições Gerais do SINSEGBRAVO/PB, a realizar-se-á no dia 14 de abril de 2023. No 
entanto, esta Comissão Eleitoral, após análise de todos os documentos dos membros da 
chapa, e dirimidas todas as dúvidas, HOMOLOGA a chapa abaixo, considerando todos os 
membros aptos para concorrem ao pleito antes mencionado. Para seus efeitos estatutários, 
nesta data será encaminhada a ATA DE HOMOLOGAÇÃO ao representante encabeçado 
de chapa concorrente, como também publicada em jornal de grande circulação no âmbito 
territorial e após publicação ser divulgada nas redes sócias e locais públicos do Municí-
pio de Gado Bravo/PB. Faz-se, a divulgação desta Ata de Homologação com a seguinte 
CHAPA ÚNICA. DIRETORIA EXECUTIVA - PRESIDENTE: Welton Douglas Gomes; VICE-
-PRESIDENTE: Jorge Mendes da Silva; SECRETÁRIA GERAL: Paulo Sergio Ferreira de 
Almeida; SECRETÁRIO DE FINANCEIRO: Cleyton Ricardo Soares da Silva; SECRETÁRIA 
DE PATRIMÔNIO: Wellington de Souza Barbosa; SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Tercio Zeferino Aguiar Oliveiro; SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURIDICO: Roberta Herculano 
Marinho; SECRETÁRIO DE EMPRENSA E COMUNICAÇÃO: Dagoberto Barbosa Teixeira; 
MEMBROS SUPLENTES DA DIREÇÃO EXECUTIVA - 1° SUPLENTE: Monald Vieira Sobri-
nho; 2° SUPLENTE: Lucimere Monteiro Pereira; 3° SUPLENTE Antônio Felipe Laurentino; 
MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL - 1° TITULAR: Daniel de Brito Lira; 2° 
TITULAR: Maria Antônia Henrique Barbosa; 3° TITULAR: Dilma Barbosa Rodrigues; MEM-
BROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL - 1° SUPLENTE: Valeria Barbosa Guedes; 
2°SUPLENTE: Josefa Vitorina Pereira.  Não tendo mais nada a deliberar, eu José Aelson 
Tarvares da Silva, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, em conjunto com os 
demais membros da Comissão Eleitoral.

Gado Bravo-PB, 19 de março de 2023.
COMISSÃO ELEITORAL: RUTHIANA CORDEIRO FERREIRA - Presidente da Comissão 

Eleitoral; JOSÉ AELSON TARVARES DA SILVA - Secretário da Comissão Eleitoral
e JOSÉ JOSIVANDO ALVE - Membro da Comissão Eleitoral

ABC CONSTRUÇÕES LTDA, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença Prévia e Licença de Instalação, para o Edifício Icon, situado a AV. 
CABO BRANCO s/n, esquina com Rua Luciano Ribeiro de Moraes CABO BRANCO, João 
Pessoa – PB.
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