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Opera Paraíba passa a fazer 
cirurgias de cabeça e pescoço

saúde pública

Atendimento inclui diagnóstico e reabilitação e será realizado no Hospital de Clínicas de Campina Grande.  Página 3

Mulheres de 
terreiro contra 
a intolerância 
religiosa

Samu: saúde 
mental responde 
por 15% das 
ocorrências

Grupo realizou ato, on-
tem, na Assembleia Legis-
lativa, e cobrou restaura-
ção de estátua de Iemanjá. 
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Em Campina Grande, 
serviço oferece atendimen-
to com médico psiquiatra 
para casos de emergência. 
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Águas do São 
Francisco 
transformam 
vidas no Sertão

Agevisa limita 
comércio de 
anabolizantes 
nas farmácias

Seis anos depois da 
inauguração do projeto, 
agricultores paraibanos 
contam o que mudou. 
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Empresas só poderão 
vender 18 ampolas por 
mês. Substâncias oferecem 
risco potencial à saúde.
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Governo Federal 
institui cota racial 
de 30% em cargos 
de confiança

Decreto foi assinado 
pelo presidente Lula, no Dia 
Internacional da Eliminação 
da Discriminação Racial. 
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Com apresentação 
de Cíntia Peromnia e 
Val Donato, projeto que 
busca colocar os artistas 
paraibanos em posição de 
protagonismo iniciou a 
temporada 2023 com um 
show recheado de ritmos 
latinos e dançantes.
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Nona edição do Palco Tabajara 
estreia com Caburé e Macumbia

Apesar das pressões, comitê deve manter índice em 
13,75%; trabalhadores protestaram em frente ao BC.
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Copom anuncia hoje 
nova taxa Selic

n “Penso eu – permitam-me 
a licença poética -, que o 
grande problema dessa raça 
desassossegada é a solidão.”

William Costa
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n “O efeito ressonante seria, 
portanto, o valor central ao 
pensar a controvérsia enquanto 
estratégica de marketing.”

José Maria Mendes
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Com “tromba 
d’água”, capital 
enfrenta caos no 
trânsito e trovões

Nas rodovias federais, o 
congestionamento chegou a 
sete quilômetros. Previsão para 
hoje é de mais chuva.
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Clima tenso entre 
Botafogo e Sousa 
no Paraibano

Segunda partida das 
semifinais será apenas 
no domingo, mas já está 
cercada de polêmicas. 
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Livros com crônicas, poemas e ilustrações de estudantes e professores foram apresentados ao público, ontem, na Livraria A União. Página 4

Flirede lança trabalhos literários de jovens escritores



O Brasil tem um gargalo que precisa, urgentemente, ser enfrentado 
pelo Governo Federal: a retomada de obras com recursos públicos que 
estão paradas por falta de dinheiro para fazê-las avançar – algumas, 
foram suspensas porque as empresas contratadas simplesmente não 
entregaram o que prometeram, no ritmo acordado. São obras cujos 
contratos foram rescindidos por motivos distintos. Enquanto isso, o 
dinheiro já investido está escoando pelo ralo, podemos assim dizer. E 
o pior é que grande parte delas é na área de educação.  

Estima-se que existam no país mais de 8,6 mil obras públicas nessa 
condição. Na Paraíba, por exemplo, a triplicação da BR 230, de Cabe-
delo ao bairro de Oitizeiro, em João Pessoa, está com o seu cronograma 
absolutamente atrasado, em que pese a destinação de emendas parla-
mentares, já recentemente, para a sua retomada. A obra foi autorizada 
em 2017, ainda na gestão de Michel Temer, mas pouco avançou. De 
acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), houve uma “baixa performance da empresa inicialmente 
contratada” para a demanda, o que implicou na rescisão contratual. 
Essa obra é de fundamental importância em várias frentes, a citar a 
mobilidade urbana e a segurança rodoviária, assim como a economia, 
uma vez que tem reflexos na logística das empresas para o escoamento 
de produtos.     

A fonte que atesta a existência de mais de 8,6 mil obras paradas no 
país por falta de recursos é confiável: o Tribunal de Contas da União 
(TCU), que aponta um prejuízo de quase R$ 27 bilhões em verbas já 
investidas pelo Governo Federal até o ano passado. Em parte, esses 
recursos poderão ser perdidos, por um motivo em particular: as obras 
que estão paradas demandam novos investimentos, novas licitações 
que, não raro, acrescem mais recursos à estimativa inicial de valor para 
que sejam concluídas.  

Felizmente, o governo tem se debruçado sobre esse problema. O 
ministro da Economia, Fernando Haddad, anunciou ontem que até 
abril será encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei com 
o novo marco para a realização de Parcerias Público Privadas (PPPs). O 
objetivo é que, por meio das PPPs, se possa dar celeridade à realização 
de obras em todo o país, entre as quais aquelas que estão inconclusas.  

Os estados e municípios terão um papel importante para o mapea-
mento desses empreendimentos em suas regiões. O governo já enco-
mendou esse levantamento aos gestores públicos, que terão prazo até 
10 de abril para atualizarem, em um banco de dados, as informações 
sobre obras em tais condições.  

Crônica

Obras inacabadas
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Banquete de recortes
Os pombos fazem um banquete na cal-

çada da praça, vasculham qualquer coisa 
que os alimente, ciscam toda a área. Eles 
ocupam também a fiação, empoleirados e, a 
cada dia, retornam. Os homens vasculham 
restos que os alimentem. Buscam a sobrevi-
vência em latas de lixo, portas de lojas, em-
baixo de marquises, terrenos baldios. Seres 
tratados como ilícitas presenças no horizon-
te, barradas por muitos concretos, o mais 
duro, a realidade, que de tão forte e violenta 
causa o grito silencioso do olhar do menino 
pobre de posses, rico de ausências.

O filme continua a passar. Recortes jan-
tados pelos olhos pela fome de informação. 
Falas, botas, cegueiras imaginativas, moído 
tudo e pouco filtrado na mudez dos gestos 
e na cegueira da língua. Real abandono das 
coisas da vida, do amor ao sorriso, onde res-
tou a teimosia de viver. 

E segue o baile, pois, é necessário filtrar o 
dicionário para encontrar conceitos viáveis 
para os moribundos fantasmas do 8 de ja-
neiro. Eles precisam ser exorcizados e amiú-
de exilados onde suas papudas línguas não 
sejam alimentadas e silenciem de inanição 
de conteúdo. Que sejam picotados os recor-
tes do falatório gratuito que embrenham 
muitos ouvidos. 

Lá fora, a temperatura esfomeada cai 
para esfriar corpos encolhidos embaixo de 
pontes, em cantos de paredes, descober-
tos e condenados à revelia. O outono che-
ga, a chuva molha mais. E segue a mão nua 
a pedir clemência, a requerer o seu peda-
ço de pão, quinhão partido e menos ainda 
partilhado. 

Ao fundo, uma música indecifrável, um 
recorrente espasmo, um lamento que não 
pode ser romantizado. Feito cachaça ruim 
que o sujeito bebe por puro vício, doente, en-
costado, só para fazer efeito anestésico, en-
ganar a fome, na verdade, ser enganado. É 
feito mágica de truque barato: não funcio-
na ou é mal interpretado. 

A parceria é servida numa bandeja em 
histérica saudação. A fome e o alimento 

precisam ser conectados. A mente até se 
distrai, mas se o estômago está vazio, a per-
turbadora sensação é logo lembrada. O ho-
mem se espreme, se derrete e enfraquecido, 
nem lamenta mais, pois o corpo desobede-
ce, sacoleja, reprime sentimentos amenos, 
sob a falta nutritiva. E, se lhes sobram for-
ças, explode em tentativas para recuperar 
a própria vida. O rito repetido só amplifi-
ca a dor, a falta. 

O fim é a destruição de olhos entrecorta-
dos. O brilho por baixo da pálpebra se foi, 
restou o fixo mirar o vago adiante, talvez a 
busca por um pedaço do pão seco e meio 
bolorento. Fome é soco no estômago. Ela é 
até poética para quem não a sente, mas ter-
rivelmente perturbadora para o íntimo de 
sua convivência. 

Há fome de alimento e de ideias, enquan-
to outros comem porcarias pela boca e pe-
los pensamentos. Uns se engasgam, mas 
muitos envenenam a todos, feito praga que 
nasce na grama, como troço torto. Já não se 
entrega moedas na mão do pedinte, não se 
acolhe com um prato de comida o mendigo, 
não se abriga o andarilho. Logo, indigente, 
será sepultado. A paz não voa, é apenas en-
contrada por um corpo sepultado. 
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  Legenda

Antiga ponte do Sanhauá

“Fome é soco 
no estômago. 
Ela é até 
poética para 
quem não 
a sente...

Clóvis Roberto

Cresci e engordei bastante, como é 
próprio da minha espécie. Ando com 
dificuldade, não por conta do tamanho 
ou sobrepeso, mas para evitar bater nes-
sas máquinas em contínuo movimento, 
como também para não machucar essa 
estirpe miúda, barulhenta e inquieta, 
que multiplicou-se como formigas pelo 
planeta. Creio que a teríamos vencido, 
mais à frente, caso o apocalipse não 
tivesse sido antecipado para a minha 
casta.

Se tivéssemos sobrevivido ao cata-
clismo arbitrário do céu, decerto tería-
mos que devorá-los antes de apruma-
rem a espinha, na idade em que ainda 
andavam curvados e ensaiavam as pri-
meiras habilidades. Do contrário, mais 
adiante, teríamos os corpos decepados, 
para fazer dinheiro. Somos mais fortes e 
maiores, porém incapazes de inventar a 
pólvora - ancestral, até certo ponto “ino-
cente”, da avassaladora bomba nuclear.

Penso eu – permitam-me a licença 
poética -, que o grande problema dessa 
raça desassossegada é a solidão. Não 
a introversão individual - fácil de con-
sertar pelas terapias em voga -, mas o 
ostracismo cósmico. Revoltados por 
não terem em quem despejar sua ira, 
nos demais planetas do Sistema Solar, 
grupos e comunidades dessa estirpe des-
prezam-se e digladiam-se ferozmente, 
sonhando com a solução final, uns em 
relação aos outros.  

Por estes dias, ouço-os falar nova-
mente em revolução. Não a convulsão 
vermelha, movida a tiros de fuzil, mas 
a transformação da estrutura social, pela 
via da Inteligência Artificial (perdoem-
me a rima). Por falar em conflagração 
(perdoem-me a ignorância), será que 
já fizeram as contas, para saber onde se 
morreu mais, se nas hostes da reação ou 
nas fileiras dos fiéis camaradas, à sombra 
dos “paredões” dos tribunais de exceção?

Bem, dias atrás, em uma das capitais 
da região, vi um casal de negros pedindo 
esmolas, em frente a um supermercado, 
com o filho, de dois ou três anos, brin-
cando dentro de uma caixa vazia de leite 
Ninho. Pesado e pesaroso, continuei 
meu caminho, observando as casas, 
de precária alvenaria, equilibrando-se, 
umas sobre as outras, nos morros do-
minados pelo tráfico, onde, dizem, nem 
mesmo a polícia consegue entrar.

Sou limitado, para entender o pro-
gresso, e tenho medo do que possa vir 
a acontecer com a minha cepa, embora 
ignorada pela azáfama planetária. Espe-
ro que a mente humana, incapaz de solu-
cionar, por si própria, os dilemas sociais, 
encontre, na inteligência tecnológica 
similar, o meio de tirar meninos e me-
ninas de dentro das caixas de papelão, 
levando-os de volta, para casas bonitas, 
sortidas e seguras, de mãos dadas com 
seus pais e mães.

Creches de papelão

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Crônica

“Do contrário, 
mais adiante, 
teríamos 
os corpos 
decepados, para 
fazer dinheiro

William Costa
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“Não poderei  
acompaNhar” 

“Um gesto  
de cortesia”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma postUra coNdeNável:
a Nova fake news do depUtado    

Uma qUaNtia vUltUosa 

por dissemiNar fake news 

“em associação delitUosa” 

O projeto de alargamento da faixa de areia 
da orla, certamente, demandará uma quantia 
vultuosa – como não há um projeto concluído, 
como diz a versão da prefeitura, não há como 
cravar um valor exato, mas houve uma estimativa 
de que ficaria na casa dos R$ 200 milhões. Só 
será possível avaliar isso após a conclusão dos 
estudos técnicos.  

E o deputado federal Cabo Gilberto (PL) – assim 
como seus correligionários Carlos Jordy, Paulo 
Bilynskyj, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, 
o emedebista Otoni de Paula (MDB-RJ) e Marcos 
do Val (Podemos) – é alvo de notícia-crime proto-
colada por Flávio Dino, no STF. Para não fugir à 
regra, ele e os demais disseminaram uma fake 
news contra o ministro da Justiça e Segurança 
Pública. 

“Estão propagando, em associação delituosa, 
duas fake news. A primeira é de que eu estive 
no Complexo da Maré reunido com o Comando 
Vermelho. A segunda, igualmente criminosa, é 
que estava lá sem escolta policial”, afirmou Flá-
vio Dino. A representação foi proposta no âmbito 
do inquérito das fake news, cujo a relatoria é do 
ministro Alexandre de Moraes.   

O prefeito Bruno Cunha 
Lima (PSD) não se in-
tegrará à comitiva do 
presidente Lula (PT) 
que irá, hoje, de Cam-
pina Grande para San-
ta Luzia, onde haverá a 
solenidade de inaugu-
ração de um parque de 
energias eólica e solar. 
Mas receberá o petis-
ta no Aeroporto João 
Suassuna. E foi, diga-
mos, diplomático, “É 
um gesto de cortesia, 
é uma característica 
de Campina ser res-
peitosa, independen-
temente de quem seja 
o presidente”.    

Adversário político do 
presidente Lula, o se-
nador Efraim Filho foi 
convidado pelo cerimo-
nial da Presidência da 
República para acom-
panhar a comitiva de 
Lula em Santa Luzia, 
município onde ele tem 
uma forte base eleito-
ral. Porém, já disse que 
não poderá participar. 
O Motivo? “Agradeço o 
convite, porém devido 
aos compromissos de 
líder da bancada do 
União e do Bloco, não 
poderei acompanhar 
a comitiva”, postou no 
Twitter. 

O deputado Wallber Virgulino (PL) insiste numa 
prática condenável: disseminar fake news nas 
redes sociais. Qual a intenção dele ao falar sobre 
uma suposta invasão de bandidos do Rio Grande 
do Norte para fuzilar escolas na Paraíba? Alertar 
as autoridades? Há controvérsia. Tudo o que ele 
fez foi gerar pânico na população. E fazer política 
com ‘p’ minúsculo.  

pec de hervázio soterra a  
priNcipal crítica da oposição ao 
projeto da faixa de areia da orla

A oposição havia ele-
gido um tema para cen-
trar fogo na gestão do 
prefeito Cícero Lucena 
(PP) em João Pessoa: o 

alargamento da fai-
xa de areia das 

praias urba-
nas da capi-
tal, do Seixas 
à Manaí ra. 

O argumento 
é acusatório: o projeto abriria brechas legais 
para permitir a construção de espigões na orla. 
A outra crítica ao projeto está relacionada ao im-
pacto ambiental. Numa obra dessa magnitude, 
sempre há algum grau de impacto, obviamente. 
A questão é saber se ele seria residual ou teria 
uma proporção maior. Pois, bem, agora, o discur-
so da oposição ficará apenas com esta segunda 
crítica, após o deputado Hervázio Bezerra (foto, 
do PSB) anunciar a apresentação de uma PEC 
para proibir a construção de espigões na pri-
meira quadra da orla pessoense. Do ponto de 
vista de repercussão política, foi um movimen-
to inteligente. Literalmente, o pai do vice-prefei-
to Léo Bezerra (PSB) pôs por terra o argumento 
mais contundente da oposição. A PEC proíbe as 
construções em toda a orla paraibana. O socia-
lista já antecipou: o primeiro deputado que ele 
irá pedir para assinar a PEC será Luciano Car-
taxo (PT), crítico mordaz da gestão.    

Procedimentos ocorrerão no Hospital de Clínicas de Campina Grande

Cirurgias de cabeça e 
pescoço são iniciadas

Opera paraíba 

Com o objetivo de abran-
ger novas especialidades para 
atender a demanda da popu-
lação, o Programa Opera Pa-
raíba iniciou ontem, no Hos-
pital de Clínicas de Campina 
Grande, as primeiras cirur-
gias de cabeça e pescoço. A 
nova especialidade atendi-
da pelo programa abrange o 
diagnóstico, tratamento e rea-
bilitação de tumores de fos-
sas nasais, seios paranasais, 
lábios, boca, laringe, farin-
ge, esôfago, traquéia, ouvido, 
glândulas salivares, bócios e 
tumores da tireoide e parati-
reoide.

De acordo com o diretor- 
geral do Hospital de Clínicas, 
médico Thyago Morais, o am-
bulatório de Cirurgia Cabe-
ça e Pescoço teve início na se-
mana passada, atendendo aos 
pacientes que já estavam ca-
dastrados no RegNutes - sis-
tema de regulação do Esta-
do para o agendamento das 
cirurgias do Opera Paraíba. 
“Hoje teremos quatro proce-
dimentos cirúrgicos, uma ti-
reoidectomia, uma cirurgia 
de glândulas parótidas e ou-
tros dois procedimentos de 
esvaziamento cervical. A ci-
rurgia será realizada por Dr. 
Ivo Marques, um cirurgião já 
renomado aqui na cidade de 
Campina Grande, que vem 
a somar ao time do Opera 
Paraíba, ao time do HC, fa-
zendo com que a gente possa 
aumentar a quantidade de es-
pecialidades no serviço, sem-
pre prezando pela qualidade 
do procedimento realizado, 
para que esses pacientes se-
jam beneficiados”, explicou.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) recebeu ontem uma 
comissão de representantes da 
Prefeitura da Cidade do Reci-
fe (PCR), em Pernambuco, para 
conhecer o modelo de gestão do 
Programa Opera Paraíba. A reu-
nião teve o objetivo de trocar ex-
periências sobre o programa e 
apresentar soluções que possam 
ser implantadas na capital per-
nambucana. Criado com o obje-
tivo de zerar a fila de cirurgia ele-
tivas no estado, o Opera Paraíba 
despertou a atenção de outros es-
tados e do Ministério da Saúde, 
após superar a meta de mais 20 
mil cirurgias nos dois primeiros 
anos e ampliar os procedimentos 
para as áreas de pediatria e saú-
de da mulher.

Na reunião de ontem, foi 
apresentado o modelo de regula-
ção, realizado em parceria com a 
Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), por meio do Núcleo 
de Tecnologia em Saúde (Nu-
tes), que criou o sistema utilizado 
atualmente na regulação de pa-
cientes. De acordo com o secretá-
rio executivo de Saúde, Ari Reis, 
a parceria foi essencial para mo-
dernizar e ordenar o sistema de 
gestão de leitos, que possibilitou 
a condução do programa. “Re-
cebemos com satisfação outros 
estados e municípios para apre-
sentar os avanços que tivemos na 
saúde da Paraíba. Sem dúvidas, o 
modelo do Programa Opera Pa-
raíba, bem como a nossa padro-
nização das esferas de regula-
ção estadual, podem auxiliar a 

rede de saúde em outros estados 
e municípios", pontuou.

Além do Centro de Regu-
lação Estadual, foi apresenta-
do ainda o fluxo operacional 
da rede hospitalar estadual e a 
Caravana da Rede Cuidar, para 
ilustrar o método de telemedi-
cina adotado na rede especia-
lizada. “Começamos a regula-
ção para organizar a gestão de 
leitos na pandemia de Covid-19 
e em seguida ampliamos para 
a rede maternoinfantil e car-
diológica, o que possibilitou 
a criação e o funcionamento 
do Programa Coração Paraiba-
no, que atende aos 223 muni-
cípios do nosso estado. Temos 
um leque de potencialidades 
na nossa rede de atenção esta-
dual que podem servir de espe-
lho para outras gestões" refor-
ça, Ari Reis.

Já para a secretária executi-
va de Regulação Média e Alta 
Complexidade do Recife, Anna 
Renata Lemos, o momento foi 
fundamental para a troca de ex-
periências, sobretudo a respei-
to dos detalhes técnicos que po-
dem futuramente viabilizar um 
modelo no município do esta-
do vizinho. "Soubemos da Pa-
raíba como experiência exitosa 
com o Opera Paraíba e viemos 
conhecer a estratégia e a solução 
tecnológica para poder também 
acompanhar e dar acesso à po-
pulação, para que ela saiba que a 
ação está sendo executada, saber 
quais são os caminhos. A Prefei-
tura do Recife vem investindo 

Modelo apresentado à Saúde do Recife

Para o cirurgião de cabeça 
e pescoço, Ivo Marques, com 
a nova especialidade, o Ope-
ra Paraíba vem sanar uma de-
manda historicamente repri-
mida pelo SUS. A cirurgia de 
cabeça e pescoço vai ser um 
ganho enorme para o Esta-
do, para a cidade de Campina 
Grande, e para o usuário do 
sistema de saúde que ganha 
em melhorias no atendimento 
e na rápida recuperação. “Têm 
alguns procedimentos que são 
complexos, pela proximidade 
anatômica da região do pesco-
ço, são cirurgias que têm uma 
delicadeza grande com rela-
ção à preservação de nervos, 
de vasos, de músculos. Então, 
nesse sentido, é delicado, mas 

ao mesmo tempo é uma cirur-
gia que tem uma recuperação 
muito boa do paciente”, expli-
ca Ivo Marques.

A nova especialidade do 
Opera Paraíba veio para mu-
dar a vida de pessoas como 
dona Francisca Damiana da 
Silva, de 42 anos, agricultora 
da cidade de Marizópolis, que 
há cerca de dois anos procura-
va atendimento para tratar os 
dois nódulos na tireoide. “Era 
um incômodo na garganta, 
queda de cabelo e quando eu 
ia comer alguma coisa, tinha 
a impressão de que não esta-
va descendo, ou descia ras-
gando. Só de tirar esse incô-
modo, já é uma vitória”, conta 
a agricultora.

A iniciativa já atende aos pacientes cadastrados no RegNutes - sistema de regulação do Estado

Foto: Secom-PB
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O Opera Paraíba 
vem sanar 
uma demanda 
historicamente 
reprimida pelo 
SUS. A cirurgia de 
cabeça e pescoço 
vai ser um ganho 
enorme para o 
Estado

na transformação digital e com 
a complexidade da saúde é mui-
to importante conhecer estes pro-
cessos", explica.

Além da experiência de ges-
tão e inovação, ela pontuou que 
o programa está alinhado com 
as necessidades enfrentadas no 
município, neste período pós-Co-
vid-19, no qual há uma demanda 
reprimida de pessoas que aguar-
dam por procedimentos cirúrgi-
cos. "Outra pauta muito impor-
tante é a questão dos mutirões, a 
gente viveu um período de pan-
demia onde a gente teve grande 
parte das nossas ofertas de ser-
viços suspensas, o que nos ge-
rou uma grande demanda repri-
mida, herança dessa pandemia 
e isso é uma pauta importan-

te para que a gente faça a gestão 
dessa fila num tempo oportuno", 
finalizou a secretária.

O Programa Opera Paraíba 
tem realizado em média duas 
mil cirurgias por mês e já totali-
za mais de 35 mil procedimen-
tos em diversas especialidades. 
São procedimentos diários, rea-
lizados nos 34 hospitais da rede 
estadual para atender a deman-
da de usuários cadastrados por 
meio do site do programa, bem 
como das triagens enviadas pe-
los municípios. Além de facili-
tar o acesso às cirurgias, o Opera 
Paraíba também diminui o des-
locamento dos pacientes, uma 
vez que os mutirões são realiza-
dos próximo à área de residência 
dos pacientes.

Na reunião foi apresentado o modelo de regulação à comissão de PE

Foto: Secom-PB

Foto: ALPB
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No Dia Mundial da 
Síndrome de Down, co-
memorado ontem, o vice-
governador do estado da 
Paraíba, Lucas Ribeiro, 
visitou a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) em Campi-
na Grande. A instituição 
é reconhecida pelo traba-
lho notável em prol da in-
clusão e desenvolvimento 
de pessoas com deficiên-
cia na cidade.

Durante a visita, o vi-
ce-governador conver-
sou com funcionários 
e jovens assistidos pela 
Apae, ouvindo suas his-
tórias e necessidades. Lu-
cas também acompanhou 
as obras do ginásio de es-
portes, que está sendo 
construído pelo Gover-
no do Estado para aten-
der à demanda da insti-
tuição.

Lucas destacou a im-
portância do trabalho da 
Apae na promoção da in-
clusão e desenvolvimen-
to das pessoas com defi-
ciência. "A inclusão não é 
apenas uma questão de 
leis e políticas públicas, 
mas também uma ques-
tão de empatia e respeito 
pelo próximo. O governo 
está empenhado em tra-
balhar em parceria com a 
Apae e outras instituições 
para garantir a inclusão e 
igualdade de oportunida-
des para todos", ressaltou 

o vice-governador.
A diretora da Apae em 

Campina Grande, Rosi-
lene Silva Sousa, agra-
deceu a visita do vice-
governador e a atenção 
dada pela gestão à ins-
tituição. “A presença do 
vice-governador aqui na 
Apae é muito importante 
para nós, pois demonstra 
a preocupação do gover-
no com as pessoas com 
deficiência. Agradecemos 
o apoio que temos recebi-
do e esperamos continuar 
contando com o supor-
te para o nosso trabalho", 
afirmou a diretora.

A Secretaria de Estado da 
Educação lançou, ontem, as 
três obras do programa Fes-
ta Literária da Rede Estadual 
(Flirede) – cuja produção reú-
ne crônicas, poemas e ilus-
trações de estudantes e pro-
fessores da Rede Estadual de 
Ensino, em homenagem ao 
poeta paraibano Augusto dos 
Anjos. O lançamento foi reali-
zado pelo secretário de Edu-
cação, Roberto Souza, na Li-
vraria A União, localizada no 
Espaço Cultural, em João Pes-
soa. 

Na ocasião, os autores re-
ceberam os livros com a pu-
blicação das suas produções. 
Ao todo, 226 estudantes e pro-
fessores tiveram suas obras 
selecionadas por meio de edi-
tais públicos de chamamento, 
abertos pelo Governo do Esta-
do durante o ano passado. Esta 
é a segunda edição do concur-
so promovido pela Flirede.

O jovem Lukas Lucena Fer-
reira, 16 anos, foi um dos au-
tores que tiveram seus textos 
selecionados. Aluno da Esco-
la Estadual Cidadã Técnica 
(EECIT) Lynaldo Cavalcanti 
de Albuquerque, em Patos, no 
Sertão paraibano, Lukas es-
creveu o poema “Sentimenta-
lismo de um verme”. Para ele, 
o resultado de ver sua obra 
publicada em um livro, junto 
com outros autores que tam-
bém são estudantes, é muito 
gratificante. 

“Estou muito feliz, porque 
é, antes de tudo, um reconhe-
cimento ao trabalho do autor”, 

destacou o jovem ao ressaltar 
que seu poema retrata “o sen-
timento do amor, com uma pi-
tada de subjetivismo cultural”.

A professora Sandra Dan-
tas, professora de Literatura e 
orientadora de Lukas, não es-
condeu o orgulho de ver o seu 
aluno “premiado” com o seu 
poema publicado. “Ele sem-
pre demonstrou muito inte-
resse pela leitura e pela escrita, 
então, quando vimos o edital 
da Flirede e a temática de Au-
gusto dos Anjos, resolvemos 
trabalhar juntos, porque ele 
se identifica muito com o esti-
lo do autor”, afirmou Sandra à 
reportagem, ressaltando a im-
portância da iniciativa para a 
valorização da educação pú-
blica e o fomento da literatu-
ra no estado.

A coordenadora da Flirede, 
Renata Escarião, explicou que 
a seleção dos poemas, das ilus-
trações e das crônicas aconte-
ceu em três etapas, sendo elas 
a escolar (feita na própria ins-
tituição de ensino), a regional 
(feita através das Gerências Re-
gionais de Educação) e a esta-
dual (feita pela própria secre-
taria). “É uma demanda muito 
grande. Nós recebemos mais 
de dois mil textos, entre alu-
nos e professores, que passa-
ram por essas três bancas de 
avaliação”, frisou Renata. 

A coordenadora destacou, 
ainda, que o projeto “é uma 
forma de incentivar a leitura, 
a escrita, a formação de futu-
ros escritores paraibanos, bem 
como a valorização das escolas 
públicas da Paraíba”. 

As três antologias, inti-
tuladas “Augusto dos Anjos: 

Livros apresentados, ontem, na Livraria A União, no Espaço Cultural, reúnem crônicas, poemas e ilustrações

Flirede lança obras de estudantes
homenagem a augusto dos anjos

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Carol Cassoli 
carol.cassoli@gmail.com

da Poesia do Eu à Paraíba em 
Nós”, contemplam estudantes 
e professores de todos os ní-
veis de ensino, sendo o “Poe-
mas e Ilustrações Fliredinha” 
dedicado às produções de es-
tudantes do 1º ao 5º ano; o 
“Poemas e Crônicas Estudan-
tes”, com obras de estudantes 
matriculados do 6º ao 9º ano, 
nas três séries do Ensino Mé-
dio e também na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA); e, por 
fim, o “Poemas e Crônicas Pro-
fessores” dedicado às produ-
ções dos docentes.

De acordo com informa-

ções da coordenação da Fli-
rede, foram impressos 15 mil 
exemplares, sendo 5 mil de 
cada uma das antologias. As 
obras foram impressas pela 
Gráfica A União, por meio de 
uma parceria com a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC). Todos os livros serão 
distribuídos, gratuitamente, 
nas 566 bibliotecas da Rede Es-
tadual de Ensino.

Para a diretora-presiden-
te da EPC, a jornalista Naná 
Garcez, o projeto da Secretaria 
de Estado da Educação é mais 
um modelo a ser seguido, vis-

to que, entre os seus objetivos, 
está a promoção da literatura e 
dos talentos da Paraíba.

“Isso significa que a Secre-
taria de Educação está apos-
tando nos novos talentos, não 
só estimulando o exercício da 
escrita e da leitura, mas tam-
bém formando cidadãos e po-
tenciais escritores”, avaliou 
Naná, acrescentando que a 
EPC tem sido parceira de ou-
tras ações da pasta.

Sobre a Flirede
Instituída durante a pande-

mia de Covid-19, por meio do 

Decreto nº 40.002/2020, a Fes-
ta Literária da Rede Estadual 
(Flirede), tem como objetivo in-
centivar a leitura e escrita lite-
rária nas escolas que integram 
a Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba. Para isso, são realiza-
das atividades interdiscipli-
nares, como oficinas de leitu-
ra e escrita criativa de crônica e 
poesia, oficinas de ilustrações, 
ações formativas nas bibliote-
cas escolares, feiras e eventos 
voltados à literatura, entre ou-
tras, a fim de preparar os es-
tudantes e professores para os 
concursos literários.

O lançamento foi feito pelo secretário de Estado da Educação, Roberto Souza

A banda Macumbia (foto) foi a primeira a tocar na estreia da nova temporada do Palco Tabajara

Fotos: Ortilo Antônio

Vice-governador visita 
Apae e acompanha obras

em Campina grande

A nona temporada do 
Palco Tabajara estreou on-
tem sob o comando da canto-
ra e compositora Val Donato. 
Este ano, o programa mu-
sical marca, também, os 20 
anos da Usina Energisa. On-
tem, tocaram para o público 
da Sala Vladimir Carvalho, 
as bandas Caburé e Macum-
bia. Transmitidas pela Rádio 
Tabajara, as apresentações 
seguem até o dia 25 de abril, 
sempre às terças-feiras.

Nesta edição, Val Dona-
to comanda o programa de 
auditório ao lado de Cíntia 
Peromnia e, para ela, esta é 
apenas mais uma oportu-

nidade de enfatizar o que 
a música paraibana tem de 
melhor a oferecer: a plura-
lidade. “Nessa temporada, 
a gente traz a novidade que 
a música paraibana sempre 
nos oferece, que é a diver-
sidade musical. Temos ar-
tistas de variados estilos se 
apresentando ao longo des-
sa temporada, que terá seis 
programas. E a expectati-
va é a melhor possível para 
a chegada do público, que 
sempre abraça nossos artis-
tas”, avaliou a artista e comu-
nicadora.

Primeira formação a su-
bir no Palco Tabajara em 
2023, Macumbia se apre-
sentou a partir das 20h. Vo-
calista da banda híbrida 

sul-americana, que mistu-
ra ritmos caribenhos com 
sons tradicionais brasilei-
ros, Gastón Mondino desta-
cou o prazer de retornar ao 
programa; que já recebeu a 
Macumbia em outra edição, 
antes da pandemia: “Para a 
Macumbia estar aqui é sem-
pre uma oportunidade mui-
to boa. Aqui é um lugar onde 
nos sentimos muito bem tra-
tados e nos sentimos confor-
táveis para fazer uma apre-
sentação bonita, com um 
som gostoso”.

Tocando o ritmo envol-
vente que marca suas apre-
sentações, a Caburé encon-
trou o público que foi à Usina 
Energisa prestigiar o retor-
no do Palco Tabajara às 21h, 

Bandas Caburé e Macumbia animaram o público
palCo tabajara

e o vocalista da banda, Titá 
Moura, comandou o show 
em ritmo de festa. Isto por-
que a banda completa sua 
primeira década este ano. 
“Estamos muito animados. 
É a quarta vez que nos apre-
sentamos aqui coincidente-
mente, mais uma vez, em um 
momento de renovação de 
ciclos. Acabamos de lançar 
uma música e a banda está 
muito afiada, feliz por com-
pletar nossa primeira déca-
da de atividade e pronta para 
comemorar junto com a Usi-
na Energisa, que está fazen-
do 20 anos agora”, comentou.

Além das bandas já par-
ceiras, o programa que toca o 
som da Paraíba conta, ainda, 
com a participação de artis-
tas inéditos, como a cantora 
e multi-instrumentista baia-
na, Gabi Blue e a banda Ori-
jah. Na próxima terça-feira 
(28), por exemplo, as bandas 
Dead Nomads e Musa Jun-
kie estarão expostas na vi-
trine musical e, até o fim da 
programação, em abril, ou-
tras oito bandas se apresen-
tarão. Ao todo, o Palco Taba-
jara 2023 recebe 12 atrações. 

Com seis programas, o 
Palco Tabajara deste ano 
acontece às terças-feiras, das 
20h às 22h, na Usina Cultu-
ral Energisa. A programa-
ção é aberta ao público e o 
ouvinte que acompanha a 
transmissão pela Rádio Ta-
bajara 105,5 FM, também 
pode assistir às apresenta-
ções no YouTube oficial da 
rádio.

Foto: Marcos Russo

“A inclusão não 
é apenas uma 
questão de 
leis e políticas 
públicas, 
mas também 
uma questão 
de empatia e 
respeito pelo 
próximo

Lucas Ribeiro
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Evento discutirá a importância da preservação das águas

Foto: Ortilo Antonio

No início da manhã de 
ontem choveu 28,4 milíme-
tros em João Pessoa no perí-
odo de apenas uma hora. O 
volume de água causou ala-
gamento de avenidas, lenti-
dão no trânsito e um novo 
deslizamento na barreira 
do Castelo Branco, às mar-
gens da BR-230. Os motoris-
tas que trafegaram pela ro-
dovia federal enfrentaram 
um congestionamento que 
chegou a sete quilômetros, 
segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF). 

Detritos ficaram espa-
lhados em uma das faixas 
da rodovia, que foi bloque-
ada por segurança. No fi-
nal da tarde houve um novo 
bloqueio, desta vez para re-
tirada das manilhas que ti-
nham sido colocadas no fi-
nal de semana. O serviço de 
limpeza causou um conges-
tionamento com cinco qui-
lômetros de extensão. 

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) infor-
mou que houve uma “trom-
ba d’água” na cidade. “À 
medida que o solo vai fi-
cando encharcado aumenta 
a tendência de ocorrências, 
principalmente alagamen-
tos nos trechos históricos 
onde o subdimensionamen-
to da rede de coleta pluvial 
dificulta o escoamento mais 
rápido das águas”, explicou 
o coordenador da Defesa 
Civil, Kelson Chaves. 

O monitoramento fei-
to pelo órgão mostrou que 

Tambauzinho foi o bairro 
onde mais choveu, com 28,6 
mm, seguido por Manaíra, 
com 25,4 mm. No Centro, 
o volume de chuva atingiu 
24,2 mm, enquanto no Cuiá 
foram registrados 23,6 mm. 
Grotão e Cristo apresenta-
ram volume de 18,2 mm e 
9,6 mm, respectivamente. 

Trovões e relâmpagos 
assustaram moradores da 
capital por conta da inten-
sidade volume sonoro. A 
meteorologista da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), Marle Ban-
deira, explicou que os tro-
vões ocorrem a partir da 
formação de nuvens do tipo 
cumulonimbus, que estão as-
sociadas a chuvas mais for-
tes, trovões e relâmpagos.

“As moléculas se atraem 
causando o barulho. Como 
a velocidade do som é me-
nor do que a luz, você vê 
primeiro a luz do relâm-
pago e depois escuta o ba-
rulho do trovão”, destacou. 
Ela reforçou que durante a 
tempestade é perigoso per-
manecer no mar, piscina ou 
locais descampados. 

n 

Tambauzinho 
foi o bairro 
que registrou 
maior volume 
de chuvas 
na capital, 
com 28,6mm, 
seguido por 
Manaíra, com 
25,4mm

Com raios e trovões, precipitações provocaram alagamentos e um novo deslizamento da barreira do Castelo Branco

Chuvas causam transtornos em JP
meteorologia

Michelle Farias 

michellesfarias@gmail.com

Durante o período em que 
choveu na cidade foram regis-
tradas 10 ocorrências, todas re-
lacionadas a alagamentos de 
vias públicas. Kelson Chaves 
afirmou que todas as ocorrên-
cias foram monitoradas pela 
central da Defesa Civil e acom-
panhadas por equipes técni-
cas, porém, não houve relato 
de gravidade. 

Quem precisou dirigir en-
frentou lentidão no trânsito 
por conta dos alagamentos. 
Segundo a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP), houve ala-
gamento na avenida principal 
dos Bancários, no cruzamen-
to da avenida Beira Rio com a 
rua Antônio Gama e na aveni-

da Sanhauá, em frente à sede 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

Para hoje a previsão é de 
que as chuvas continuem em 
João Pessoa, podendo acon-
tecer em qualquer momento 
do dia. O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) emi-
tiu alerta de perigo, com pre-
visão de chuvas intensas até 
as 10h na capital e em Alhan-
dra, Bayeux, Caaporã, Cabe-
delo, Conde, Pedras de Fogo, 
Pitimbu e Santa Rita. 

Pode ocorrer chuvas de até 
100mm por dia, além de ven-
tos intensos, de 60 a 100 km/h. 
Corte de energia elétrica, que-
da de galhos de árvores, alaga-
mentos e de descargas elétri-

Inmet emite alerta para várias regiões da PB
cas são riscos previstos. 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) per-
manece em estado de aten-
ção, já que a previsão é de chu-
vas de intensidade moderada 
a forte sobre as regiões do 
Agreste, Brejo e áreas do Lito-
ral, estendendo-se para as re-
giões do Alto Sertão, Sertão e 
parte do Cariri. 

“Ressalta-se que as pan-
cadas significativas de chuva 
previstas para estas áreas do 
aviso poderão ser localizadas. 
O impacto do sistema meteo-
rológico previsto sobre uma 
determinada área depende-
rá, principalmente, do grau de 
vulnerabilidade de cada local”, 
diz o aviso meteorológico. 
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Aesa mantém 
estado de 
atenção e 
prevê  chuvas 
para as áreas 
do Agreste, 
Brejo e Litoral 
até o Alto 
Sertão, Sertão 
e parte do 
Cariri

Durante o período da chuva, foram registrados alagamentos em 10 pontos de João Pessoa, segundo dados da Defesa Civil

Foto: Evandro Pereira

O Dia Mundial da Água é 
celebrado hoje. Para comemo-
rar a data, o Governo do Esta-
do, por meio da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), realiza o 
1o Simpósio Paraibano de Re-
cursos Hídricos: Semana em 
Defesa da Água. O evento vai 
ocorrer no auditório da As-
sociação de Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), 
em João Pessoa, nos dias 22, 
23 e 24 de março. Para parti-
cipar, basta fazer a inscrição 
no site Aesa.

A programação terá início 
às 14h com o credenciamento 
dos participantes e uma apre-
sentação cultural. Às 15h será 
realizada a palestra Progra-
ma de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias do Nor-
deste Setentrional. “A água 
do Velho Chico vai possibili-
tar um importante desenvol-
vimento socioeconômico na 
Paraíba do Nordeste. Técni-
cos e pesquisadores de vários 
estados poderão trocar expe-
riências no nosso simpósio. 
Um evento muito esperado, 
pois gostaríamos de ter rea-
lizado antes, mas não foi pos-
sível por conta da pandemia”, 
explicou o diretor de Gestão e 
Apoio Estratégico, Waldemir 
Fernandes de Azevedo.

Governo realiza Simpósio Paraibano 
de Recursos Hídricos no Dia da Água

celebração

Amanhã estão programa-
das as apresentações: Plano 
Estadual de Recursos Hídri-
cos; Saneamento Básico: Dis-
tribuição, coleta e tratamento 
de esgotos – universalização;  
Acelerando Mudanças – Seja 
a mudança que você quer ver 
no mundo (ONU). 

Na sexta-feira serão abor-
dados os temas: A impor-
tância dos comitês de bacias 
hidrográficas no Sistema Na-
cional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; Os meios 
de comunicação e divulgação 
no Sistema de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos.

A exposição dos trabalhos 
inscritos também está progra-
mada para o dia 23 e o edital 
Chamada Pública de Traba-
lhos com as orientações para 
quem pretende apresentar es-

tudos técnico-científicos está 
disponível no endereço ele-
trônico aesa.pb.gov.br. 

As apresentações serão di-
vididas em grupos temáticos: 
Água e Gestão; Águas Subter-
râneas e Hidrogeologia; Edu-
cação e Ensino em Recursos 
Hídricos; Gestão de Reserva-
tórios e Usos Múltiplos; Inte-
gração: Lei de Recursos Hí-
dricos e Lei de Saneamento; 
Planejamento e Gestão de Re-
cursos Hídricos.

Além dos temas de Pro-
teção de Mananciais e Recu-
peração Ambiental de Bacias 
Hidrográficas; Segurança e 
Rompimento de Barragens; 
Educação ambiental; Socie-
dade e os Recursos Hídricos; 
Qualidade da Água; Inova-
ção Tecnológica em Sistemas 
Ambientais.

Com o início do outono, a 
ocorrência de chuvas vem au-
mentando em todo o estado. 
Desde segunda-feira, mais de 
150 cidades já registraram pre-
cipitações que geraram san-
gramento de reservatórios de 
água em alguns municípios.

No Sertão, mesmo com as 
chuvas frequentes, os princi-
pais açudes que abastecem a 
cidade de Patos estão com me-
nos de 30% da capacidade to-
tal. Entre os reservatórios, a 
situação mais crítica é obser-
vada na Barragem da Farinha, 
que está com apenas 1.853.765 
m³ de sua capacidade, ou seja, 

7, 20% do seu volume total.
Já o Açude do Jatobá, tam-

bém na cidade, recebeu um 
aporte hídrico de quase dois 
mil metros cúbicos de água 
com as chuvas dos últimos 
sete dias. 

Conforme Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa), 
no dia 14 de março, o reserva-
tório estava com 3.627.950,50 
m³, representando 20,71% de 
seu volume total e subiu para 
4.233.438 m³ , o equivalente a 
24,17%, conforme atualização 
realizada ontem.

Mesmo abaixo do volu-
me essencial, a expectativa da 
agência é que, com a continui-
dade das chuvas, os reserva-

tórios possam recuperar par-
te do seu volume hídrico até o 
mês de junho.

De acordo com o Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos, do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), a cidade de Patos tem 
90% de previsão de ocorrên-
cia de chuvas durante o dia de 
hoje, com maior probabilidade 
de precipitações para o perío-
do da tarde. A probabilidade 
permanece para os dias se-
guintes, mas o número reduz 
para 5% na quinta e sexta-fei-
ra, e volta ao mesmo patamar 
no sábado e domingo. A cida-
de poderá registrar a tempe-
ratura mínima de 22ºC e má-
xima de 31ºC.

Reservatórios de água seguem com 
menos de 30% da capacidade total

em patos

Açude do Jatobá I está entre os reservatórios com capacidade reduzida mesmo com chuvas

Foto: Lusângela Azevêdo

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de março de 2023 EDIÇÃO : Ana Flávia Nóbrega
EDITORAÇÃO : Ulisses DemétrioParaíba

Farmácias e drogarias podem vender apenas 18 
ampolas de Durateston e outros hormônios por mês

Agevisa-PB limita 
comercialização 
de anabolizantes 

Controle

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Usuários de anabolizan-
tes possuem mais uma li-
mitação para o uso dos fár-
macos. Desde ontem, após 
publicação de uma nova de-
terminação da Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa-PB) no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE), a co-
mercialização dos remédios, 
incluindo o Durateston, está 
limitada. Farmácias e droga-
rias que realizam a comercia-
lização dos produtos foram 
proibidas de comercializar 
mais de 18 ampolas mensais. 

De acordo com a Agevi-
sa-PB, conforme deliberação 
aprovada em reunião ocorri-
da no dia 17 de março, a ven-
da das ampolas dos anabo-
lizantes fora do limite pode 
gerar pena para os estabele-
cimentos. 

Para a tomada de decisão, 
a Agevisa-PB considera que 
as substâncias sujeitas a con-
trole especial e os medica-
mentos que as contém devem 
ser guardados sob chave ou 
outro dispositivo que ofereça 
segurança, em local exclusi-
vo para este fim sob a respon-
sabilidade do farmacêutico. 

n 

Farmacêuticos 
serão os 
responsáveis 
diretos pelo 
controle da 
manipulação e 
dispensa dos 
anabolizantes

Responsável por analisar as 
prescrições e dispensar os 
medicamentos, o farmacêu-
tico é o único profissional, de 
acordo com a normativa, que 
pode realizar o recebimento 
e preenchimento da receita.

O órgão ressalta ainda a 
necessidade de que os profis-
sionais de farmácia realizem 
o preenchimento completo 
das Receita de Controle Es-
pecial e a Notificação de Re-
ceita. “Devem, obrigatoria-
mente, ser preenchidas de 

forma legível, com a quanti-
dade escrita em algarismos 
arábicos e por extenso, sem 
emenda ou rasura, devendo 
as mesmas conterem tam-
bém o nome e o endereço 
completo do paciente e a data 
de emissão”, informa a deter-
minação.

Anabolizantes são hor-
mônios esteroides naturais 
e sintéticos que promovem 
o crescimento celular e a sua 
divisão, resultando no de-
senvolvimento de diversos 
tipos de tecidos, especial-
mente o muscular e ósseo. 
São substâncias geralmente 
derivadas do hormônio sexu-
al masculino, a testosterona, 
e podem ser administradas 
principalmente por via oral 
ou injetável.

Entre os anabolizantes, a 
Agevisa-PB ressalta a proibi-
ção da venda de Durateston, 
que é indicado no tratamen-
to de reposição de testostero-
na em homens portadores de 
condições associadas com hi-
pogonadismo primário e se-
cundário (tanto congênito 
quanto adquirido), quando 
houver confirmação de de-
ficiência de testosterona por 
características clínicas e tes-
tes bioquímicos. 

Rigidez
De acordo com a 
determinação da 

Agevisa-PB, os 
estabelecimentos 
precisam cumprir 
rigorosamente a 

obrigatoriedade de 
prescrição médica 

Apesar de necessário em 
diversos tratamentos, o Du-
rateston e outros anabolizan-
tes são massivamente utiliza-
dos por motivos estéticos por 
praticantes de exercícios físi-
cos como musculação, objeti-
vando o corpo físico definido 
por músculos de forma mais 
rápida. 

Seu uso, no entanto, pode 
levar os usuários que não 
possuem a indicação do tra-
tamento à dependência e, até, 
à morte. Isto porque o uso não 

controlado com altas dosagens 
gera hipertrofia não só dos 
músculos visíveis, mas tam-
bém da musculatura do cora-
ção, podendo levar o usuário à 
morte súbita. A bula da medi-
cação ressalta os perigos para 
usos esportivos. 

“O mau uso deste medi-
camento para melhorar o de-
sempenho esportivo causa 
graves riscos à saúde e é de-
sencorajado”, explica.

A Agência estadual segue 
em alerta sobre os usos das 

medicações por pessoas que 
não possuem prescrição mé-
dica. 

O acompanhamento acon-
tece, também, para garantir 
uma maior proteção aos pa-
cientes que utilizam a medi-
cação para tratamentos e que, 
muitas vezes, não encontram 
em farmácias em virtude da 
alta procura para finalidades 
estéticas. A limitação permiti-
rá que os medicamentos sejam 
adquiridos apenas por quem 
possui a prescrição.

Uso do Durateston é desencorajado 
para finalidades estéticas e esportivas

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
Regional de Campina Gran-
de, que regula o serviço em 
mais de 50 cidades, tem aten-
dimento para casos de emer-
gência em saúde mental, com 
médico psiquiatra de plantão. 
Além disso, as equipes são 
treinadas para atuarem nes-
tes casos, que envolvem sur-
tos psicóticos por uso de álco-
ol, outras drogas ou estados de 
profundo sofrimento mental. 
Esses atendimentos represen-
tam cerca de 15% do total de 
ocorrências do serviço.

“O objetivo desse atendi-
mento psiquiátrico no Samu 
é de tentar encontrar a forma 
mais segura, mais humana, 
mais adequada para uma situ-
ação potencialmente grave. O 
que motiva a família ou o pa-
ciente a nos procurar é o risco 
imediato por uma questão de 
ordem mental, risco à segu-
rança dele ou de terceiros. E a 
gente tenta achar uma forma 
mais segura de conduzir os 
casos, buscando uma forma 
mais terapêutica para o aten-
dimento”, disse o médico psi-
quiatra do Samu-CG, Douglas 
Serrano.

O Samu trabalha em par-
ceria com forças de seguran-
ça e órgãos de trânsito para 
auxiliar em casos desta natu-
reza. Além disso, há uma rede 
de saúde mental com o enca-
minhamento para os servi-
ços adequados, a exemplo da 
emergência psiquiátrica do 

Atendimento de urgência para casos 
psiquiátricos é realizado pelo Samu

em Campina

Em março, a Rede de Saú-
de Mental do Município de 
Campina Grande, por meio 
do Programa Saudavelmente, 
vem intensificando o proces-
so de inclusão da população 
atendida com a sociedade. En-
tre as ações, está o projeto Co-
nhecendo Campina, realizado 
pela coordenação das Resi-
dências Terapêuticas visando 
o fortalecimento da reforma 
psiquiátrica ocorrida no siste-
ma público de saúde da cidade. 

Com o projeto, 34 mora-
dores das Residências Tera-
pêuticas (RTs), que são pesso-
as com transtornos mentais, 
estão visitando os principais 
pontos turísticos da cidade. 
Muitos dos pacientes atendi-
dos são egressos de anos de 
internação hospitalar em ma-
nicômios existentes no perío-
do anterior à reforma psiqui-

átrica. Boa parte deles sequer 
tinha conhecido um ponto tu-
rístico da cidade onde sempre 
viveram ou visitado espaços 
públicos como shoppings, te-
atro, cinema e museus.

“É um projeto de suma im-
portância, posto que a reabili-
tação psicossocial está aconte-
cendo nas ruas, na cidade, o 
que contribui também para a 
quebra de estigmas e precon-
ceitos”, disse a coordenadora 
do programa Saudavelmente, 
a psicóloga Lívia Sales.

Os moradores já visitaram 
locais como o Museu de Arte 
Popular da Paraíba (MAPP) 
ou Museu dos Três Pandeiros, 
o Museu Sesi Digital, Vila do 
Artesão e, nesta semana, eles 
também vão ao Teatro Muni-
cipal Severino Cabral e à Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande. Outras visitas estão 

previstas, como ao Aeroporto 
João Suassuna.

Os pacientes estão distri-
buídos entre seis Residências 
Terapêuticas. “Alguns deles 
com mais de 30 anos de inter-
nação no antigo Hospital João 
Ribeiro, que tiveram a oportu-
nidade de fazer vínculos afe-
tivos, ter um lar e inúmeras 
oportunidades de reinserção 
social”, disse Lívia.

Durante o ano, outras 
ações de inclusão são reali-
zadas em campanhas, como 
Janeiro Branco e Setembro 
Amarelo, nos eventos Natal 
Iluminado e no Maior São 
João do Mundo. Campina 
Grande é referência no país 
em Saúde Mental, sendo uma 
das primeiras cidades a pro-
mover a reforma psiquiátrica 
e abrir leitos psiquiátricos em 
um hospital geral.

Moradores de espaços terapêuticos 
visitam pontos turísticos de Campina

integração

Pacientes recebem novo formato de atendimento, proveniente da reforma psiquiátrica

Foto: Codecom-PMCG

Foto: Codecom-PMCG

Atendimento primário pelo Samu é ofertado em plantão de 24h

Hospital Municipal Dr. Ed-
gley e do Ambulatório de Saú-
de Mental da Policlínica do 
Catolé. 

Na última sexta-feira (17), o 
serviço realizou o salvamento 
de uma pessoa que estava em 
estado de profundo sofrimen-
to psíquico e evitou o pior. O ci-
dadão telefonou para o Samu, 
através do número 192, e infor-
mou que estava prestes a co-
meter o ato extremo na Alça 
Sudoeste, na BR-230. O técni-
co auxiliar de regulação mé-
dica (Tarm) manteve conta-
to com a vítima, enquanto as 
equipes da motolância se diri-
giam para o local. Ao chegar, 
os socorristas conseguiram 
alertar os motoristas, retirar 
o rapaz da pista, estabelecer 
uma conversa com o paciente 
e, em seguida, encaminhá-lo 
à emergência psiquiátrica do 
Dr. Edgley. 

“Quando chegamos à ocor-
rência, ele estava chorando, vi-

sivelmente desesperado. Che-
gamos, fizemos a abordagem, 
fomos conversando, ele foi se 
acalmando, chamamos a fa-
mília e levamos ao hospital. 
Ficamos muito felizes em aju-
dar, pois vemos que é uma si-
tuação grave a questão emo-
cional, a dor daquele paciente. 
Mas levamos ao hospital e a 
psiquiatria vai entrar com o 
tratamento correto e vai ficar 
tudo bem”, disse o enfermei-
ro Elton Wagner. 

De acordo com o coordena-
dor do serviço, todas as pesso-
as que estiverem em um mo-
mento de grave angústia ou 
em casos de surto psicótico po-
dem e devem acionar o servi-
ço para evitar graves circuns-
tâncias. “Nosso serviço está 
aberto a toda a população, fun-
ciona 24h e está habilitado a 
atender as pessoas em estado 
de crise”, disse o coordenador 
técnico do Samu, o médico Is-
mael Kim.

Foto: Freepik
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Empresa de segurança teria falsificado laudos psicológicos para homologação de cursos de formação

PF investiga fraudes em documentos 
curso de vigilante

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Agentes da Polícia Federal estiveram na sede da empresa, em Patos; o delegado Renato de Vasconcelos Silva detalhou a operação

Fotos: Polícia Federal

A Polícia Federal em Pa-
tos investiga uma empresa 
que teria falsificado diversos 
laudos psicológicos de alunos 
para homologar o curso de 
vigilantes junto à instituição, 
realizados nos anos de 2022 e 
2023. Ontem, mais de 20 agen-
tes cumpriram quatro man-
dados de busca e apreensão, 
expedidos pelo Juízo da 14ª 
Vara Federal de Patos, para 
endereços da sede da empre-
sa e dos sócios e coordenado-
res localizados nas cidades de 
Patos e João Pessoa. 

Na capital, as buscas fo-
ram realizadas no bairro Por-
tal do Sol e no Centro. Já em 
Patos, as buscas aconteceram 
na sede da FSEG, no bairro da 
Brasília e em uma residência 
no centro da cidade.

Durante a busca a PF apre-
endeu diversos documentos 
que comprovaram a fraude, 
contudo ainda serão melhor 
analisados para chegar à con-
clusão de como funcionava o 
esquema de falsificação e a 
quantidade de laudos que fo-
ram falsificados.

“Dezenas de laudos psi-
cológicos falsos foram iden-
tificados. Todos foram confir-
mados pelos psicólogos que 
informaram nunca terem fei-
to os exames psicotécnicos 
naqueles alunos. Vários alu-
nos foram homologados uti-
lizando exames falsos. Vamos 
analisar os bens apreendidos, 
para saber a totalidades certa 
dos laudos falsificados, sabe-
mos que foram muitos. Vá-
rias turmas, vários vigilan-
tes foram homologados nos 
anos de 2022 e 2023 com lau-
dos falsos,” informou o dele-
gado da PF, Renato de Vas-
concelos Silva. Ele disse ainda 
que vai apurar a responsabili-

dade de todos os envolvidos, 
caso seja comprovado a frau-
de a empresa poderá ser des-
credenciada junto a PF.

“Nós vamos averiguar a 
responsabilidades dessas pes-
soas e dessa empresa e se for 
o caso, dependendo da gra-
vidade dos fatos, será aberto 
um procedimento adminis-
trativo pra descredenciar essa 
empresa de segurança de cur-
so de vigilante junto à Polí-
cia Federal,” explicou. Já para 
os vigilantes que foram ludi-
briados, Renato de Vasconce-
los informou que a PF vai exi-
gir o teste psicotécnico.

“Os alunos que fizeram o 
curso e não se submeteram 
aos exames psicotécnicos, que 
era devido, também será aber-
to um procedimento adminis-
trativo contra eles, exigindo 
que façam o exame, que não 
fizeram, ou então que seja cas-
sado os seus registros de vigi-
lantes,” destacou. Não houve 
prisão, porém os investiga-
dos, caso confirmada a fraude, 
poderão responder pelos cri-
mes de Falsificação de Docu-
mento Particular (artigo 298, 
Código Penal) e Uso de Do-
cumento Falso (artigo 304, Có-
digo Penal). O nome da opera-

ção, Apáte, que faz referência 
ao espírito que, na mitologia 
grega, personifica o engano, 
o dolo e a fraude.

Nota
A empresa FSEG – Cur-

sos em Formação de Vigilan-
tes para coleta de documen-
tos de uma investigação em 
curso divulgou uma nota, 
por meio do seu advogado 
Charles Willames Marques 
Morais.

Segue a nota na íntegra:
Não temos maiores deta-

lhes sobre o que se encontra 
sendo apurado, pois a inves-

tigação ainda se encontra em 
sigilo, nem sabemos informar 
quais os endereços que foram 
alvos no dia de hoje. Na busca 
realizada na sede da empre-
sa, a empresa cooperou com 
os agentes, fornecendo todos 
os documentos necessários a 
investigação.

Após a coleta dos docu-
mentos a Empresa FSEG Cur-
sos retomou suas atividades 
normais. Esclarecemos por 
último que a própria empre-
sa tem interesse na conclusão 
das investigações para con-
firmar a lisura de sua atua-
ção no mercado.

n 

Segundo as 
investigações, 
falsificações 
dos laudos 
psicológicos, 
teriam 
ocorrido nos 
anos de 2022 
e 2023

Agentes da 7ª Delegacia 
Seccional da Polícia Civil de 
Mamanguape, prenderam on-
tem, com o apoio da Polícia Mi-
litar, um homem que confessou 
ter matado e decepado a cabe-
ça de um “inimigo”.

Denilson Gomes Soares, 
teve a prisão preventiva de-
cretada na audiência de custó-
dia e já está na cadeia. Ele esta-
va respondendo processo pelo 
assassinato de Miguel Ângelo 
de Lima Filho, 20 anos, crime 
ocorrido no sítio Magalhães, 
zona rural de Itapororoca, no 
Vale do Mamanguape, no dia 
10 de junho de 2019. No dia do 
crime a polícia esteve no local, 
mas a cabeça da vítima não foi 
localizada naquele momento. 

Segundo o delegado Sylvio 
Rabello, Miguel Ângelo era do 
mundo do crime, já tinha sido 

Suspeito de assassinar e 
decepar inimigo é preso

crueldade

O motorista do veículo 
apontado como responsá-
vel pelo grave acidente que 
provocou ferimentos graves 
em uma jovem de 23 anos, se 
apresentou ontem, na Dele-
gacia de Acidentes de Veí-
culos e, na presença do de-
legado Marcos Vasconcelos, 
resolveu permanecer em si-
lêncio, afirmando que so-
mente falaria em juízo. 

O acidente aconteceu na 
madrugada de segunda-fei-
ra (20), na Rua Empresário 
João Rodrigues Alves, bairro 
dos Bancários, em João Pes-
soa, quando Luana Vanes-
sa de Sousa estava em uma 
moto com o marido, Ricardo 
do Nascimento, e os dois fo-
ram atingidos pelo carro que 
seguia em alta velocidade.

O casal foi socorrido para 

o Hospital de Emergência e 
Trauma, onde a jovem per-
manece em estado grave. Na 
unidade hospitalar, a equipe 
médica descobriu que Luana 
está grávida. O momento do 
acidente foi registrado por 
câmeras de segurança e mos-
tram o carro invadindo a pis-
ta contrária e a moto sendo 
arrastada por alguns metros.

Na Central de Polícia, en-
quanto o advogado de An-
dré, motorista do carro, afir-
mava que ele teria deixado 
o local, por se sentir amea-
çado, o pai de Luana, Jose-
mar Sousa, garantiu que An-
dré estava com sintomas de 
embriaguez, dirigia em alta 
velocidade e fugiu do local. 
Após a audiência, o motoris-
ta foi liberado pelo delegado 
Marcos Vasconcelos

Jovem vítima de acidente 
continua em estado grave

nos bancários

Um homem de 20 anos 
que confessou ter espancado 
o seu enteado de apenas três 
anos, foi preso na cidade de 
Montadas, na Paraíba. On-
tem, ele foi transferido para 
o Presídio do Serrotão, em 
Campina Grande, após pas-
sar pela audiência de custo-
dia e ter a prisão preventiva 
decretada.

 De acordo com o delega-
do Danilo Orengo, a crian-
ça estava na escola quando 
uma professora viu os feri-
mentos nos braços e na re-
gião das costas da criança, e 
denunciou a agressão.

O crime e a prisão acon-
teceram na última sexta-fei-
ra (17) e só foram divulgados 
na segunda-feira (20) e du-
rante depoimento, o homem 
disse à polícia que agrediu o 

menino com sandálias por-
que “perdeu a paciência”. Ele 
foi autuado pelos crimes de 
maus-tratos e lesão corporal.

O menino está sob os cui-
dados da mãe e da avó. Ain-
da conforme a polícia, a mu-
lher contou na delegacia que 
impediu que o homem ba-
tesse no filho dela um dia 
antes. A mãe da criança dis-
se que não sabia da agressão. 
A prisão aconteceu na fren-
te da sede do Conselho Tu-
telar da cidade.

Homem é denunciado 
por agressão a criança

em campina

A Polícia Civil da Paraíba, 
através do Instituto de Polícia 
Científica, irá proceder perícia 
em um fuzil calibre 762 e uma 
pistola calibre 9mm, apreendi-
dos na tentativa de abordagem 
a Eduardo Ferreira dos Santos, 
conhecido por “Dudu da Mor-
te”, que entrou em confronto 
com policiais da Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado (Draco) na manhã de se-
gunda-feira (20), no município 
de Alcantil, foi atingido e não 
resistiu aos ferimentos. 

A informação foi repas-
sada pelo delegado Aldrovili 
Grisi ao garantir que a Polícia 
Civil ainda está investigando 
a origem dessas armas, mas 
a tendência é de que elas te-
nham sido trazidas do Rio de 

Janeiro. “Ainda é cedo para 
afirmar, mas tudo aponta para 
isso. Inclusive, a pistola será 
periciada para revelar seu 
possível uso nos assassinatos 
de janeiro deste ano em João 
Pessoa”, destacou Grisi.

Denominada Operação 
Hades, a investigação contou 
com a participação da Dele-
gacia de Roubos e Furto de 
Veículos e Cargas da capital 
(DRFVC) e a Polícia Civil de 
Pernambuco. “Dudu da Mor-
te” costumava viajar para o 
Rio de Janeiro, onde participa-
va de “treinamento do crime 
organizado”. No seu último 
retorno à Paraíba, ele assu-
miu o posto de representante 
– em território paraibano – da 
facção criminosa que predo-

mina no RJ. “Dudu da Mor-
te” tinha extensa ficha crimi-
nal e era muito conhecido das 
polícias e da justiça. Em 2012, 
ele foi transferido para o presí-
dio federal de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte, e dois anos 
depois foi levado para o pre-
sídio federal de Campo Gran-
de (MS), devido ao seu grau de 
periculosidade. 

O grau de periculosidade 
do traficante Eduardo Fer-
reira dos Santos, conheci-
do como “Dudu da Morte”, 
morto em confronto com a 
Polícia Civil da Paraíba nes-
sa segunda-feira, 20 de mar-
ço, já havia sido detectado 
pela justiça e pelas forças de 
segurança do estado há mais 
de 10 anos.

Polícia rastreia a origem de armas 
apreendidas com criminoso em CG 

perícia

Um casal, envolvido com 
o tráfico de drogas, foi pre-
so em flagrante, no final da 
tarde de segunda-feira (20), 
por agentes da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimônio 
da capital – DCCPAT. A pri-
são aconteceu no bairro do 
Valentina.

O delegado Carlos Othon 
informou que durante dili-
gências naquela área os po-
liciais foram procurados por 
populares, que indicaram 
um comércio de fachada 
onde seria realizada a ven-
da de drogas. O local era ad-
ministrado por um casal de 
apenados, e num curto pe-
ríodo de vigilância foi pos-
sível constatar uma grande 
movimentação de viciados. 

Casal é flagrado vendendo drogas 
no bairro Valentina Figueiredo

tráfico

n 

As agressões 
foram 
denunciadas 
pela 
professora 
da criança

preso pelos crimes de assal-
to e tentativas de homicídio e 
latrocínio. e foi morto porque 
se desentendeu com o suspei-
to após ambos terem pratica-
do um assalto. “Em decorrên-
cia dessa desavença, o suspeito 
assassinou barbaramente o seu 
comparsa, decepando e jogan-
do sua cabeça em uma caixa 
d´água”, disse o delegado.

Denilson confessou o crime

A equipe de policiais, no mo-
mento da abordagem cons-
tatou a veracidade dos in-
formes, e flagrou o casal com 
diversos papelotes de coca-
ína, uma quantidade signi-
ficativa de maconha, pinos 
e papelotes usados no tráfi-
co, muitos aparelhos celula-

res, cigarros de origem ilegal 
e cerca de três quilos de in-
sumos para mistura de dro-
gas, balança de precisão e di-
nheiro fracionado.

Ambos já respondem a 
processos por tráfico de dro-
gas e porte ilegal de arma 
de fogo.

Vários 
pacotes de 
cigarros, 
cocaína 
e outras 
drogas 
foram 
apreendidos 
com o casal

Foto: Polícia Civil

Foto: Redes Sociais
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Integrantes dos terreiros entregaram aos deputados um dossiê denunciando os ataques às religiões de matriz africanas

Mulheres realizam protesto em JP
intolerância religiosa

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

Oito anos após a destrui-
ção da imagem de Ieman-
já, localizada no final da Av. 
Cabo Branco, em João Pessoa, 
a Rede de Mulheres de Ter-
reiro da Paraíba realizou, na 
manhã de ontem, uma mani-
festação em frente à Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
na Praça João Pessoa, com o 
objetivo de denunciar a into-
lerância religiosa e a depre-
dação do patrimônio cultural 
e religioso dos povos de ter-
reiro. Além de cobrar do po-
der público a reconstrução 
da imagem e sua relocação 
em espaço público, o grupo 
entregou às autoridades po-
líticas o dossiê “Racismo Re-
ligioso – Ataque à imagem 
de Iemanjá”, que é "um do-
cumento que traz um apa-
nhado de informações sobre 
os diversos ataques sofridos 
pelas religiões de matrizes 
africanas com as constantes 
depredações ao símbolo da 
fé e da devoção sagrada que 
é a estátua de Iemanjá, des-
de 2013".

Assinado por 14 organiza-
ções, grupos, coletivos e mo-
vimentos sociais da Paraíba, o 
dossiê traz na íntegra, docu-
mentos datados desde o mo-
mento em que foram divul-
gados e protocolados, além 
de ações e tentativas de evi-
denciar esse racismo religio-
so com atos públicos, notas 
de repúdios, tentativas de di-
álogos com a gestão executi-
va municipal. O dossiê ain-
da exige que a administração 
pública de João Pessoa “rea-
firme o seu dever de enfren-
tamento ao racismo e a into-
lerância religiosa e a garantia 
da liberdade religiosa”.

Gorete Oyáladê, a ekedi 
(posto hierárquico femini-
no no candomblé escolhido 

por um orixá e que repre-
senta a função de cuidado-
ra), representante do Grupo 
de Mulheres de Terreiro Iyá-
lodé  e da Rede de Mulhe-
res de Terreiro, explicou a 
escolha da data, 21 de mar-
ço, para a realização do pro-
testo. “Esse é o Dia Nacio-
nal das Tradições das Raízes 
Africanas e Nações do Can-
domblé. E também faz oito 
anos que buscamos um re-
torno das autoridades sobre 
a reconstrução da imagem 
de Iemanjá. Queremos uma 
nova estátua, feita de alumí-
nio fundido, trazê-la para a 
Praça dos Pescadores e fazer 
do local o marco do povo de 
matriz africana e de resgate 
da cultura africana e tradi-
cional”, afirma Gorete, que 
reforça a obrigação em se res-
peitar as religiões e crenças. 

“O que aconteceu com a 
estátua de Iemanjá não tem 
outro nome, é intolerância re-

O Dia Mundial de Com-
bate à Tuberculose será lem-
brado na próxima sexta-fei-
ra. A programação alusiva à 
data, realizada pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
por meio do Núcleo de Do-
enças Crônicas e Negligen-
ciadas, vem acontecendo ao 
longo do mês, por meio de 
oficinas com coordenadores 
municipais de Vigilância e 
Atenção Básica sobre o mo-
nitoramento dos indicado-
res da tuberculose e com os 
Serviços de Atendimento Es-
pecializado (SAE) para am-
pliação do exame IGRA, para 
diagnóstico da tuberculose 
latente.

Os encontros estão acon-
tecendo, em parceria com o 
Lacen-PB. Na 1ª Macrorregio-
nal de Saúde, em João Pessoa, 
o evento ocorreu na Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
da Paraíba (Faepa), no dia 14; 
na 2ª Macrorregional, foi re-
alizado ontem, no auditório 
do Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande; 
e no próximo dia 28, será com 
os profissionais da 3ª Macror-
regional de Saúde, em Patos. 
Já a reunião com os profissio-
nais dos Serviços de Atendi-
mento Especializado (SAE) 

SES promove oficinas com gestores municipais
combate à tuberculose

A Prefeitura de João Pessoa 
amplia, a partir de hoje, a va-
cinação contra a Covid-19 com 
o imunizante Pfizer Bivalente 
para pessoas com deficiência 
permanente com 12 anos ou 
acima. Podem também rece-
ber as vacinas: idosos acima 
de 60 anos, gestantes, puér-
peras (mulheres até 45 dias 
após o parto), pessoas imuno-
comprometidas a partir dos 
12 anos, comunidade quilom-
bola e trabalhadores de saúde.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) está incluin-
do pontos extras para facili-
tar o acesso à vacinação: Ins-
tituto dos Cegos da Paraíba 
Adalgisa Cunha, no Bairro 
dos Estados; e Instituto Helena 
Holanda e Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Funad), am-
bos no Pedro Gondim. O aten-
dimento será das 8h às 12h.

Os outros tipos de vacina 
que também protegem contra 
a Covid-19 continuam dispo-
níveis para o público a partir 
dos seis meses, sem a necessi-
dade de agendamento. A va-
cina bivalente oferece prote-
ção contra a variante original 

do vírus causador da Covid-19 
e contra as cepas que surgiram 
posteriormente, incluindo a , 
variante BA.4 e BA.5 – preo-
cupação no momento.

No grupo
Pessoa com deficiência é 

aquela que tem impedimen-
to de longo prazo de nature-
za física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual em inte-
ração com uma ou mais bar-
reiras pode obstruir a par-
ticipação plena e efetiva em 
igualdade de condições às de-
mais pessoas. 

Este grupo inclui: pessoas 
com limitação motora ou que 
cause grande dificuldade ou 
incapacidade para andar ou 
subir escadas; indivíduos com 
grande dificuldade ou incapa-
cidade de ouvir mesmo com 
uso de aparelho auditivo; pes-
soas com grande dificuldade 
ou incapacidade de enxergar; 
indivíduos com alguma de-
ficiência intelectual perma-
nente que limite suas ativida-
des como trabalhar, brincar, 
ir à escola, entre outros. Mais 
informações: https://www.jo-
aopessoa.pb.gov.br/. 

SMS amplia vacinação para 
pessoas com deficiência

covid-19

- para ampliação do exame 
IGRA, será amanhã, de for-
ma virtual.

“Estamos conversando 
com os coordenadores sobre 
os indicadores de saúde da 
tuberculose de cada muni-
cípio e o impacto dos dados 
na população. Além disso, 
está sendo abordada a impor-
tância dos dados registrados 
no sistema do Sinan e o que 
isso significa para a vigilân-
cia municipal, pois refletem 
na qualidade da assistência 
prestada. A partir dessa con-
versa inicial, discutimos ain-
da algumas estratégias para 
o fortalecimento das ações de 
controle e da importância da 
vigilância laboratorial”, dis-

se a coordenadora estadual 
de Controle da Tuberculose, 
Anna Stella Pachá.

A tuberculose é uma do-
ença infecciosa e transmis-
sível, causada pelo Mycobac-
terium Tuberculose que afeta, 
principalmente, os pulmões. 
Precisa ser tratada de forma 
oportuna e corretamente. A 
assistência acontece nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), 
que estão aptas para atender 
pessoas com sintomas de tu-
berculose, sendo ela a porta 
de entrada para estes casos.

O tratamento é gratuito e 
ofertado nos serviços de saú-
de pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). Apenas os casos que 
necessitam de acompanha-

mento por especialistas é que 
são encaminhados para os 
serviços de referência secun-
dária ou terciária (Hospital 
Clementino Fraga).

Para o diagnóstico, o exa-
me é simples e realizado por 
meio da coleta de escarro, 
que precisa ser encaminha-
da para o Laboratório Muni-
cipal ou para o Laboratório 
de Saúde Pública da Paraíba 
(Lacen-PB).

Novos casos 
No ano de 2023, até o dia 

7 de março, foram registrados 
194 novos casos de tuberculo-
se no estado. No ano passado 
(2022), foram 1.450 casos no-
vos notificados.

Hospital Cle-
mentino Fra-
ga é a unida-
de indicada 
para serviços 
de referência 
secundária 
ou terciária, 
após 
atendimento 
nas UBSs

Foto: Roberto Guedes 

n 

Imagem de 
Iemanjá, 
instalada na 
orla do Cabo 
Branco, tem 
sofrido ação 
de vandalismo 
e racismo 
religioso 
desde 2013

ligiosa! As pessoas falam tan-
to de respeito, humanidade e 
fraternidade, mas depredam 
uma imagem sagrada apenas 
por não gostarem dela?! Res-
peitem nosso axé assim como 
nós respeitamos seu amém”.

O protesto teve início na 
Praia de Cabo Branco, com 
a ação de colagem de carta-
zes, na Praça de Iemanjá. De 

lá, o grupo seguiu para a Pra-
ça dos Três Poderes e na oca-
sião, realizaram a entrega 
do dossiê “Racismo Religio-
so – Ataque à imagem de Ie-
manjá” aos parlamentares 
paraibanos. A deputada es-
tadual Cida Ramos (PT), que 
apresentou requerimento so-
licitando que a estátua de Ie-
manjá seja substituída por 

uma nova imagem, feita de 
alumínio fundido, afirma 
que estátua fazia parte de 
uma praça que também se 
encontra abandonada. “As 
populações de matriz afri-
canas atribuem o fato a atos 
de intolerância religiosa, mas 
também apontam para au-
sência de iniciativa do poder 
público local na conservação 
desse patrimônio cultural e 
religioso da cidade de João 
Pessoa”, afirma a justificati-
va do documento.

O vereador Bruno Fa-
rias (Cidadania) esteve pre-
sente ao protesto,  recebeu 
uma cópia do dossiê e afir-
mou que a tolerância reli-
giosa é mais que um prin-
cípio constitucional. “É um 
ato de consciência huma-
na, de empatia e de respei-
to pela individualidade”. O 
vereador se colocou como 
ponte junto à Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa. 

Ekedi Gorete Oyákadê reforça que ataques são fruto de intolerância 

Além da Rede 
de Mulheres 
de Terreiro 
da Paraíba, 
participaram 
da mobilização, 
na Praça 
João Pessoa, 
integrantes 
de movimentos 
sociais

Foto: Movimento de Mulheres Negras da Paraíba/Divulgação

Foto: Evandro Pereira
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Monólogo paraibano inédito nos palcos, 
‘As caras de Juventino Maravilha’  se 
transforma em livro de fotografias sobre 
as várias máscaras de um relacionamento

Relação 
fotográfica de 
uma dramaturgia

TeaTro

Juventino Maravilha 
busca em sua loucu-
ra intrínseca viven-
ciar a experiência de 

um grande amor en-
quanto é atormentado 

pelo pesadelo e pelo medo 
de amar sem as máscaras. 
Ele é o protagonista do mo-
nólogo escrito pelo drama-
turgo e professor universi-
tário Everaldo Vasconcelos. 
“O personagem se aven-
tura nesse universo para 
contar com quantas caras 
ele tem que usar todos os 
dias para buscar se aceitar 
e aceitar aquele relaciona-
mento”, afirma o paraiba-
no Jucinaldo Pereira, ator 
e diretor de teatro sobre a 
peça As caras de Juventino 
Maravilha. Mas o que aqui 
se busca investigar não é a 
montagem em si, mas a re-
lação entre um fotolivro e 
uma dramaturgia. O que 
interessa ao pesquisador e 
criador da obra, Jucinaldo 
Pereira, é perceber as inte-
rações entre as linguagens 
da dramaturgia e a compo-
sição da fotografia.

A produção teatral As 
caras de Juventino Maravilha 
ainda não existe e foi pro-
duzida não para a apresen-
tação, embora esse seja um 
dos desejos do criador do 
livro de fotografias, Juci-
naldo Pereira. É ele o autor 
da publicação e quem atua 
para a câmera da fotógra-
fa Manu Rigoni usando as 
máscaras criadas pela pro-
fissional Tina Medeiros e fi-
gurinos e cenografia de Yon 
Pontes. “Montei todas as ce-
nas estabelecendo a minha 
relação entre corpo e más-
cara, com o entendimento 
da dramaturgia. Depois fiz 
todo o sequenciamento de 
imagens, fazendo a edito-
ração delas para construir a 
narrativa fotográfica e tex-
tual”, explica Pereira.

As caras de Juventino Ma-
ravilha é o resultado de dis-
sertação de mestrado em 
Computação, Comunica-
ção e Artes pela Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), que no momento 
busca apoio para ser publi-
cado, tanto de forma física 
quanto digital.

Mesmo tendo lingua-
gens formadas por códi-
gos próprios que conduzem 
os sentidos de formas dis-
tintas, o diálogo entre o fo-
tolivro e a composição dra-
mática pode levar a várias 
conclusões. “A fotografia e 
a dramaturgia têm carac-
terísticas bem peculiares, 
mas a união dessas duas 
linguagens artísticas vai 

provocar tensões e deslo-
camentos que vão estar li-
gados diretamente a dois 
olhares: ao olhar do fotó-
grafo para a cena, e o olhar 
do ator para a construção 
da imagem e da narrativa”, 
cita o teatrólogo.

Jucinaldo Pereira expli-
ca que, apesar do corpo do 
ator estar em performance 
em ambas as situações, há 

muitas diferenças quando 
isso é dirigido para a câmera 
ao invés da plateia. Isso con-
verge para um outro estudo: 
a relação entre corpo e más-
cara, que o ator e dramatur-
go desenvolve em conjunto 
com grupo de teatro experi-
mental Muladhara. 

Universo do ocultamento
O fascínio de Pereira 

pela máscara surgiu de for-
ma intuitiva há mais de 30 
anos. “Quando me encon-
tro com o teatro profissio-
nal, começo a ver essa ma-
gia que é o colocar de uma 
máscara. Não só se colo-
car na máscara, que você 
automaticamente se reve-
la como outra pessoa, mas 
tem também o universo 
do ocultamento, como as 
pessoas usam as másca-
ras para se ocultar da pró-
pria persona”, compara o 
teatrólogo, que relaciona 
esses movimentos, ainda, 
com uma percepção con-
temporânea amplificada 
pelos perfis das redes so-
ciais. “As publicações fun-
cionam um pouco como se 
fossem máscaras, usadas 
para ocultar ou revelar de-
terminadas pessoas den-
tro de um universo social”, 
complementa ele.

Jucinaldo Pereira é mes-
tre em Computação, Comu-
nicação e Artes e especialis-
ta em Arteterapia. Natural 
de Patos, no Alto Sertão da 
Paraíba, ele está radicado 
há 23 anos em João Pessoa, 
onde se especializou na for-
mação de crianças e adoles-
centes, atuando como pro-
fessor de Artes e Teatro.

Como ator, Jucinaldo Pe-
reira participou de diversos 
espetáculos na capital pa-
raibana, como Macbeth, di-
rigido pelo encenador Ro-
berto Cartaxo, e da peça 
Crônica de um amor diabólico, 
escrita e dirigida por Tar-
císio Pereira. Como diretor 
foi responsável pelas mon-
tagens de Torturas de um Co-
ração, de Ariano Suassuna, 
e O Vampiro que descobriu o 
Brasil e Renascer. O seu mais 
recente trabalho no tabla-
do foi no ano de 2015 com 
o monólogo As mãos de Eu-
rídice, com texto de Pedro 
Bloch e direção de Rober-
to Cartaxo.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

n 

Na peça e no fotolivro, o personagem Juventino Maravilha 
busca em sua loucura intrínseca vivenciar a experiência 
de um grande amor enquanto é atormentado pelo 
pesadelo e pelo medo de amar sem as máscaras
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Fotos: Manu Rigoni/Divulgação

Capa do 
fotolivro, que 
é o resultado 
de dissertação 
de mestrado: 
no momento, 
a obra busca 
apoio para 
ser publicada, 
tanto de forma 
física quanto 
digital

Autor da 
publicação, 
Jucinaldo 
Pereira é quem 
atua para a 
câmera da 
fotógrafa 
Manu Rigoni, 
representando 
o monólogo 
escrito pelo 
dramaturgo 
e professor 
universitário 
Everaldo 
Vasconcelos

Foto: Manu Rigoni/Divulgação

“A fotografia e 
a dramaturgia 
têm 
características 
bem peculiares, 
mas a união 
dessas duas 
linguagens 
artísticas 
vai provocar 
tensões e 
deslocamentos 
que vão 
estar ligados 
diretamente a 
dois olhares: 
ao olhar do 
fotógrafo para a 
cena, e o olhar 
do ator para a 
construção da 
imagem e da 
narrativa

Jucinaldo Pereira
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Colunista colaboradora

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

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Embora à primeira vista soe apocalíptica, 
a poesia do poeta alagoano Sidney 
Wanderley, foi com um prazer renovado que 

li o seu mais recente livro Antes do fim, impresso 
em tons de azul piscina, azul céu, azul do mar 
e desenvolvendo ao longo de suas páginas, a 
partir da capa e entendendo-se até a última 
capa, a metáfora visual da lagarta, que inicia sua 
vida dentro de um casulo até voar liberta como 
borboleta, sendo vista como os exegetas como 
um signo de transformação.

Uma característica da poesia que me fascina, 
além da exploração dos recursos da poética, 
da estilística, é a sua capacidade de alimentar-
se da própria poesia e de outras áreas do 
conhecimento humano, como a filosofia e as 
ciências, a religião, e de tudo que nos cerca e 
alimenta, enfim. A poesia é onívora e não hesita 
em adentrar em qualquer terreno: nada do que 
é humano lhe é estranho (alguém já disse isso? 
Não importa. Isso também é poesia.)

Voltando ao livro do Sidney, nele o poeta 
revela seus pudores poéticos. Logo no início, 
a título de “aviso aos navegantes incautos” o 
poeta diz:

“Um dia fui poeta, hoje não mais. Com o 
tempo flagrei-me desprovido de perícia e de 
arrojo de sê-lo. Desaprendi a fluência dos versos 
e a química das metáforas.” (p. 11).

Mesmo dando o desconto do inocente 
cabotinismo que muitos escritores/poetas 
assumem, astutamente, para disfarçar suas 
inseguranças ou alto nível de exigência, 
confesso que bem compreendo a atitude 
do Sidney, um poeta que já publicou tantos 
livros de poesia (nove ao todo, antes deste) de 
inquestionável nível de poeticidade. Eu, por 
exemplo, que me arvoro a dizer que sou poeta, 
bissexta, com certeza, tremo de insegurança/ 
angústia/pejo, sei lá o quê, quando leio toda 
quarta-feira no cabeçalho do meu texto a 
introdução que me define como “professora e 
poeta”. Professora eu fui, dos 15 aos 67 anos, 
mas poeta?! Só me permiti publicar dois livros 
de poesias (Anos Bissextos e Fúcsia e mesmo 
assim, pelo beneplácito de amigos que me 
convenceram que valia a pena publicar minhas 
tímidas incursões poéticas. Pelo respeito que 
tinha pela nobre função poética, sempre me 
senti muito tímida para arvorar-me a assumir 
esse nobre epíteto.

Mas este não é o caso do Sidney, que já 
provou cabalmente suas virtudes poéticas.

Mencionei lá no começo a capacidade que 
a poesia tem de se alimentar da própria poesia 
e de outras áreas do conhecimento humano. 
No caso deste livro do Sidney, encantou-me o 
uso que ele faz do livro Eclesiastes, um texto 
bíblico que me inspira sobremaneira. Só a 
título de ilustração, deixo aqui, gravado uma 
estrofe do poema Qohélet, que, aliás, significa 
“Eclesiastes”:

Que entre vaidade, intento e pó,
vingue um verso a celebrar
o tempo de nascer e o tempo de plantar, 
o tempo de erguer e o tempo de bailar,
o tempo de colher e o tempo de amar. (p. 23).

Em seus diálogos com os textos canônicos, 
Sidney percorre um longo caminho que vai do 
sempre vivo clássico Odisseia a James Joyce, 
quando diz, no poema Ulysses.

e então a beijei contra a arisca muralha
Molly putacanalha e adúltera Penélope
sem freios que a tolham nem colcha que a valha
Algeciras Ítaca Gibraltar e Dublin
o mundo inteiro sim poentes gloriosos
e sinos e gozos a plangeram Sim.

Vitória 
  Lima

Antes do fim, de 
Sidney Wanderley

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

No finalzinho dos anos 1990 e co-
meço dos 2000, quando os serviços de 
TV a cabo se popularizaram no Brasil, 
diferentes séries chegavam por aqui e 
ganhavam o público jovem que já não 
estava no clima das telenovelas. Ca-
nais como Sony, AXN, FX, Warner, 
Fox e TNT disputavam para ver quem 
trazia mais conteúdo legal para o nos-
so país. Nessas, quem ganhava era o 
público, que mesmo com poucos ca-
nais disponíveis, oferecia catálogos 
que pareciam gigantes (só pareciam). 
Lá em casa, como na de milhares de 
pessoas, alguns programas entravam 
na rotina: manhã cedinho era de pra-
xe assistir Seinfeld, Mad About You ou 
Married With Children. Hora do almoço 
significava Friends, Two and a Half Man, 
Scrubs. Finalzinho da tarde e começo 
da noite tinha sempre alguma varia-
ção de CSI ou Law & Order. Tá, minha 
memória não é tão fresca assim e es-
tou supondo que esses eram realmente 
os turnos que eu assistia a essas séries. 
Mas de qualquer modo, uma sempre 
entrava na lista (que agora eu me per-
gunto como eu tinha tanto tempo li-
vre?): a sitcom That ‘70s Show, veicula-
da entre os anos de 1998 e 2006.

A hilária série se passava nos anos 
1970 e trazia um grupo de amigos em 
seus cotidianos de jovens na era paz & 
amor & drogas ilícitas. Episódio após 
episódio, a série se manteve engra-
çada e conseguiu formar, desde o co-
meço, o sentimento de familiaridade 
do público com os personagens, cada 
com carisma e características únicas. 
Jackie (Mila Kunis), Fez (Wilmer Val-
derrama), Kelso (Ashton Kutcher), Eric 
(Topher Grace), Donna (Laura Prepon), 
Steven (Danny Masterson), Kitty (De-
bra Jo Rupp), Red (Kurtwood Smith)… 
Cada um brilhava de seu jeito e tudo se 
encaixava como uma luva. Foi uma sé-
rie que deixou saudades. E mais de 15 
anos depois, um programa derivado (o 
famoso spin-off) estreia na Netflix: That 
‘90s Show, que tem Leia, a filha de Eric 
e Donna, como protagonista. 

A casa dos Forman, incluindo o icô-
nico porão, volta como cenário princi-
pal na trama. O enredo e o gancho para 

que isso aconteça é que em 1995, duran-
te as férias, Eric, Donna e Leia voltam 
para Point Place em Wisconsin, EUA, 
para visitar Kitty e Red. Durante a vi-
sita, Leia, que é uma adolescente tími-
da e introspectiva, conhece vizinhos 
descolados e fica na pilha de passar as 
férias de verão na casa dos avós, para 
finalmente fazer amigos e, quem sabe, 
arrumar um primeiro namorado.

Sitcom de “raiz”, ele tem as risadas 
enlatadas e fórmulas bem parecidas 
com a produção originária: a dinâmi-
ca de Kitty e Red continua excelente, o 
grupo dos seis amigos conta com um 
nerd, uma descolada, um casal pegajo-
so, um galanteador e um personagem 
engraçadinho de aventuras paralelas. 
O grande “porém” é que dessa vez o 
elenco realmente parece ter a idade 
de seus personagens (e isso pode dei-
xar a série visualmente mais “Disney 
Channel”) e é bem mais diverso em 
questões étnico-raciais e físicas, sem 
parecer forçado. Com os personagens 
originais dando uma ponta na série, 
às vezes pode parecer confuso como 
tudo está tão igual (figurinos, cabelos, 
cenários) mesmo 20 anos depois na li-
nha do tempo da história. 

A série é dirigida pela vencedora 
do Emmy Gail Mancuso, que tem em 
seu portfólio uma extensa lista de co-
médias de sucesso, como Friends, Mo-
dern Family, 30 Rock, Scrubs e Gilmore 
Girls. Laura Prepon, a Donna em That 

‘70s, dirige dois episódios. Os criado-
res e roteiristas originais – Mark Bra-
zill, Bonnie e Terry Turner – também 
têm um dedo na série, cada um escre-
vendo um episódio.

Não é a primeira vez que os criado-
res tentam fazer um spin-off da mara-
vilhosa T7S. Em 2002, ainda enquanto 
a 1ª série era transmitida, a Fox tentou 
emplacar That ‘80s Show, uma história 
paralela 10 anos depois na cronologia. 
A produção foi um fracasso, virou mo-
tivo de piada e não durou mais do que 
uma temporada. Demorou quase 20 
anos para que Brazill e os Turners tiras-
sem do papel a ideia de That ‘90s Show, 
provavelmente surfando na atual onda 
nostálgica de tudo relacionado aos anos 
1990. Apesar de bem mais interessante 
que a dos anos 80, não tenho muita fé 
que o elenco de That ‘90s Show se des-
tacará para além da série, como foi para 
Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer 
Valderrama e Laura Prepon.

That ‘90s Show foi renovada para a 
2ª temporada e, se der um empurrão-
zinho a mais, acredito que a série tem 
tudo para ser um sitcom mais diverti-
do e marcante. O sentimento que me 
traz é que tudo poderia ser um pou-
co mais ousado. As piadas, os figuri-
nos, a direção de arte, os roteiros… 
Mas sim, fica a recomendação para 
quem gosta de That ‘70s Show – com 
o aviso: é um bom programa… para 
assistir durante o almoço!

É boa, mas precisa se esforçar um pouco mais

A cabra, o bode, a política... e Freud!

Semana passada, neste 
mesmo espaço, escrevi sobre 
o uso político da novela Re-
flexões de uma Cabra, de José 
Américo de Almeida, na cam-
panha contra o escritor e po-
lítico paraibano para impe-
dir sua eleição à Presidência 
da República, em 1937. 

Com o livro Reflexões de um 
Bode, o intelectual de extrema-
direita, Gustavo Barroso, con-
tribuiu para difundir a ideia 
de, José Américo era comunis-
ta e o fez pinçando trechos da-
quela novela e de outras obras 
que o escritor lançara até o 
início da campanha eleitoral, 
bem como de artigos e discur-
sos diversos. O paraibano era 
o favorito na disputa, concor-
rendo com o paulista Arman-
do Sales e o líder integralista 
Plínio Salgado.

Poucos dias antes de ser 
desencadeado o golpe que 
impediu a realização do plei-
to, o ministro da Guerra, Gas-
par Dutra, confidenciou a Zé 
Américo que a eleição mar-
cada para janeiro de 1938 não 
aconteceria e que Getúlio Var-
gas seria reconduzido à presi-
dência. O pretexto seria impe-
dir o clima de radicalização 
entre o comunismo e o inte-
gralismo. Ou seja: o discurso 
de que Lula e Bolsonaro são 
faces da mesma moeda ou da 
“escolha difícil” do jornal O 
Estado de S.Paulo, ambos, têm 
raízes históricas e alimentam 

não só omissos e isentões faz 
muito tempo, mas até justifi-
cam rupturas na democracia 
em nome da preservação da 
democracia. 

Gustavo Barroso abre 
suas “reflexões” com uma 
frase do líder comunista 
João Mangabeira, que afir-
ma ser José Américo “espiri-
tualmente de esquerda”. De-
pois prossegue: “(...) nega ser 
maçom e diz-se católico; mas 
quem conhece a sua obra de 
escritor realista e freudia-
no não pode acreditar nessa 
afirmação dos dentes para 
fora. O que ele mostra ser no 
que escreve é um espírito an-
ti-religioso, anti-clerical, ma-
çônico e imoralíssimo.”

No parágrafo seguinte, 
afirma identificar nos escri-
tos de José Américo intento 
de “destruir o prestígio das 
Forças Armadas, a formação 
do clero, a crença dos fiéis e a 
própria literatura nacional.” 
O pacote que hoje dá suporte 
à extrema-direita inclui nes-
se rol a família e exclui a lite-
ratura – talvez porque, como 
disse seu líder, livros têm 
“muita coisa escrita”.

Ao longo da leitura de 
Reflexões de um Bode, talvez 
sugestionado pelas inúme-
ras vezes que Freud é cita-
do para apontar obsessões 
que atribui a José Américo, 
principalmente em Refle-
xões de uma Cabra e A Baga-
ceira, é impossível não iden-
tificar em Gustavo Barroso 

um arrebatamento freudia-
no pelo paraibano. 

Em determinado trecho, 
ele afirma: “(...) quem olha 
para o senhor José Améri-
co com aqueles óculos não é 
capaz de suspeitar que sob 
aquela sisudez estudada dor-
mita um vulcão de sensuali-
dade: para cheirar, para lam-
ber, para morder! Credo! Vá 
lamber e cheirar e morder o 
diabo que o carregue!”

Adiante, no capítulo de-
dicado a A Bagaceira, reforça: 
“Quem observa a sisudez do 
sr. José Américo não é capaz 
de avaliar que profunda sen-
sualidade se recalca freudes-
camente no seu íntimo. Suas 
narinas respiram continua-
damente o trescalar do sen-
sualismo mais material e bai-
xo deste mundo.”

Talvez Reflexões de uma 
Cabra seja, como dizem os 
críticos, uma obra menor en-
tre as escritas por José Amé-
rico. A propósito disso, Gus-
tavo Barroso afirma: “Esse 
livro caiu no esquecimento 
e o autor tudo faz para que 
ninguém lhe ponha os olhos 
em cima”. 

Há quem discorde da ava-
liação. Quanto ao empenho 
do Zé Américo por ocultá
-lo, talvez fosse verdade na-
quele momento, levado pela 
preocupação com o uso polí-
tico da obra pela mesquinhez 
de oponentes sem propostas 
para conquistar votos. Mas, 
pelo conjunto de mentiras e 

distorções da realidade en-
contradas em Reflexões de um 
Bode, Barroso não tinha nem 
tem qualquer credibilidade 
para ser levado a sério.

Considerando o amplo 
emprego de fake news, de ne-
gacionismos, de criação de 
inimigos imaginários para 
estimular o conservadorismo 
como temos visto de alguns 
anos para cá, Reflexões de um 
Bode coloca Reflexões de uma 
Cabra em um patamar im-
portante dos estudos sobre a 
nossa história política. A for-
ma como a obra de Gustavo 
Barroso recorre aos escritos 
de José Américo de Almeida 
precisa entrar no repertório 
das pesquisas sobre a cons-
trução do pensamento con-
servador brasileiro. 

Carmélio Reynaldo “‘Reflexões de 
um Bode’ coloca 
‘Reflexões de 
uma Cabra’ em 
um patamar 
importante dos 
estudos sobre a 
nossa história 
política
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Laura Prepon (E) e Callie Haverda (D) protagonizam ‘That ‘90s Show’
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Sábado que passou, depois de prolongada 
ausência, passei lá pelo bar do Lulinha, no 
Centro da cidade, onde encontrei alguns 

amigos da escrita e de outras artes. Gente que eu 
considero da melhor cepa e dentre as artes que 
mencionei, estavam ali praticando uma que não 
pode faltar nessas ocasiões e lugares: a arte da 
mentira! A turma presente, entre um gole e outro, 
exercia com singular desenvoltura essa prática 
secular da ficção e da fantasia. Foi onde e quando 
ouvi essa obra-prima que ousarei relatar linhas 
adiante. Mentira? Provavelmente. Mas, elaborada 
com engenho e imaginação.

Ainda que considere inverossímilo que vou 
contar, por via das dúvidas, é de melhor alvitre que 
os nomes dos personagens estejam devidamente 
trocados, caso o relatado tenha realmente ocorrido 
(o que não acredito, mas...). Vamos ao causo.

Era no tempo dos coronéis.
Coronel Tibúrcio comprou um lote de garrotes, meia 

dúzia de vacas em lactação e um touro a um outro 
coronel, o Durvalino. Comprou e não pagou. Nesse 
ramo de negócio, a promissória é o fio do bigode; ou 
seja, a palavra. Falou que vai pagar tal dia, não há 
porque duvidar, pode-se contar com o combinado 
porque aquilo, como dizem, é líquido e certo. No caso 
em questão não foi líquido nem foi certo.

Esse tipo de pendenga não costuma ser resolvido 
nas barras dos tribunais. No caso de calote em 
compra de gado, o assunto é acertado com chumbo 
e não com conversa mole de doutor advogado. 
Não pagou, leva umas “azeitonas” no bucho para 
aprender a cumprir com a palavra.

Mas, o coronel Durvalino soube que o 
compadre Tibúrcio andara passando por uns 
perrengues e deu um tempinho com a dívida. O 
homem perdera a mulher, gastara muito com a 
doença da esposa. Só que passou um ano, depois 
outro e nada. Nem uma desculpa, nem uma 
satisfação. Aquilo não era coisa de homem de 
palavra e foi então que o coronel credor resolveu 
dar um basta naquela pendenga.

Primeiro pensou em chamar Alcides, seu 
braço direito quando se fazia necessário 
resolver alguma cizânia, fosse no braço, na 
faca ou no parabélum. Achou melhor, começar 
pegando leve e para isso ninguém melhor que 
Chiquinho Perna Torta, galeguinho esperto, bom 
de conversa, jeitoso no trato com as pessoas e o 
melhor vaqueiro nos cem alqueires de pasto da 
propriedade de Durvalinho.

– Chamem o Perna Torta aqui. Quero falar com 
ele agora. Pede pra ele largar o que tá fazendo e vir 
agorinha mesmo! 

Chamaram e Chiquinho foi. Todo ressabiado, 
chegou temendo que tivesse algum malfeito 
pesando sobre suas costas. Mas não era. O coronel 
chegou todo cerimonioso.

– Chiquinho, sei que você é um caba bom de 
conversa, vende gelo pra esquimó. Tô precisando 
dum favor seu.

– É só dizer, meu coronel.
– E o seguinte: Compadre Durvalino tá me 

devendo (disse o valor) dá compra de um gado. 
Faz bem uns três anos e nem uma pataca aquele 
tratante pagou. Quero que você vá lá cobrar 
aquele safado.

– Deixa comigo, coronel.
– Sei que você é bom de conversa. Diga ao 

compadre Tibúrcio que divido a dívida em duas 
vezes. Se você conseguir arrancar alguma coisa 
daquele sacripanta vou dar para você metade do 
que conseguir receber.

Chiquinho sorriu todo animado. Na hora já 
começou a fazer planos com a sua parte naquele 
pecúlio.

– A metade do que receber é seu. Combinado, 
Perna Torta?

– Combinado, coronel. Tô indo agora mesmo.
Isso foi numa segunda-feira. Chegou a sexta 

e nem notícias do Perna Torta. Durvalino ficou 
preocupado. Essas cobranças podem terminar 
mal. Mas, Chiquinho era bico doce e devia ter 
levado a bom termo a cobrança. Mandou procurar 
Perna Torta.

Nem meia hora depois chegou a notícia: Perna 
Torta estava desde terça-feira no cabaré de Dona 
Nevinha, na maior safadeza com as quengas 
de lá. Coronel Durvalino não quis mais saber de 
conversa botou o trinta e oito na cinta e foi direto 
para o cabaré.

Lá estava Chiquinho com duas meninas do lado 
e uma no colo toda cheia de dengo com ele. 

– E o meu dinheiro, Perna Torta? Cadê?
– Coronel, o senhor não me prometeu a 

metade? O que estou gastando é dinheiro meu, 
a minha parte. A sua metade, vou buscar depois. 
O coronel Tibúrcio prometeu pagar em novembro 
(era janeiro).

Crônica 
  Em destaque

A metade
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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 lança-
dos 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.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 14h - 17h30 - 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h 
- 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 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 realiza-
do 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 Terra... 
65 milhões de anos atrás. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 16h30 (dub.) - 18h40 (leg., exceto 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. Do-
cumentário. Livre). Filme aborda 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. Docu-
mentário. 14 anos). A história das Gasoli-
neiras de Kebradas, tal como ecoa pelas 
paredes da Colméia, a Prisão Feminina de 
Brasília (DF). CINE BANGÜÊ: 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: 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 entan-
to, seus próprios interesses sexuais a levam a 
um mundo de violência e erotismo. CINE BAN-
GÜÊ: 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

A Escola Livre de Circo Djalma Bu-
ranhêm, da Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc), em João Pessoa, 
está com inscrições abertas para os cur-
sos regulares de circo de 2023 até a pró-
xima sexta-feira (dia 24). As turmas são 
divididas por faixas etárias destinadas a 
crianças, jovens e adultos.

As matrículas devem ser feitas vir-
tualmente, através do preenchimento do 
formulário de inscrição no site oficial da 
Funesc (funesc.pb.gov.br).

O programa dos cursos inclui técni-
cas circenses de equilíbrio, solo, manipu-
lação e aéreo. Ao total serão oferecidas 15 
vagas para as turmas infantis e 15 vagas 
para a turma adulta. As turmas terão iní-
cio no dia 3 de abril.

O responsável pela inscrição deverá 
comprovar ter idade mínima de 18 anos 
através do envio do documento de iden-
tificação com foto. Além disso, deverá 

concordar com termo de risco aplicado 
à atividade circense. Mais informações 
pelo telefone 3255-8710 ou pelo e-mail: 
circo.funesc@gmail.com.

As turmas são de Circo Baby (2 aos 5 
anos de idade), Circo em Família (6 aos 
10 anos), Iniciante - Adultos (a partir 16 
anos) e Intermediário - Adultos (a partir 
16 anos). O valor da mensalidade para 
cada é de R$ 50. Dias e horários podem 
ser consultados no site da Funesc.

Programa inclui técnicas circenses de equilíbrio, solo, manipulação e aéreo

Escola de Circo inscreve 
para cursos até o dia 24

Funesc

Da Redação
Foto: Thercles Silva/Divulgação

Turmas são divididas por faixas etárias

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc
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Hoje, em João Pessoa, seminário sobre preservação de acervo terá participação da historiadora paulista Rosa Godoy

FCJA realiza palestra sobre memória
‘Estado dE artE’

Debate da UBE-PB destaca patrimônios históricos
Colóquio

O pesquisador Augusto 
Moraes e o físico e professor 
universitário aposentado Mi-
rabeau Dias vão debater hoje, 
a partir das 19h, o tema “Igre-
jas e outros tesouros do nosso 
patrimônio histórico” no au-
ditório do Centro de Estudos 
Jurídicos e Sociais (Cejus), em 
João Pessoa.

O evento gratuito é o pri-
meiro encontro presencial 
que a União Brasileira de Es-
critores – seção Paraíba (UBE
-PB) realiza em 2023, mas que 
também será transmitido vir-
tualmente, por meio do per-
fil da entidade no Instagram 
(@ube.paraíba). Também se-
rão empossadas como novas 
associadas a escritora Valé-
ria Xavier e a poetisa Jeovâ-
nia Pinheiro.

O presidente da UBE-PB, 
Luiz Augusto Paiva, justifi-
cou a escolha do tema que será 
debatido no Cejus, cuja sede 
se situa na avenida Rio Gran-
de do Sul, 1411, no Bairro dos 
Estados. “A entidade enten-
de a importância da relação 
de nosso patrimônio históri-
co com a literatura paraibana 
e com outras artes. O objetivo 
é ter uma ideia de como está 
a situação do patrimônio his-
tórico na cidade de João Pes-
soa e, na ocasião, a entidade 
irá firmar o compromisso de 
seu engajamento com a defe-
sa desse acervo arquitetôni-
co que hoje, em grande parte, 
está em situação de abando-
no”, disse ele.

Pesquisador do barroco, 
Augusto Moraes ressaltou a 
importância do evento, por 
buscar iniciativas que contri-
buam para a preservação do 

patrimônio. “Durante o de-
bate, pretendo fazer uma ex-
posição sobre o histórico da 
igreja no período colonial, 
na Paraíba, bem como fala-
rei a respeito da chegada das 
ordens religiosas ao estado, 
que foram as carmelitas, be-
neditinos, franciscanos e je-
suítas, os quais foram rele-
vantes nas artes, cultura e na 
evangelização das pessoas”, 
afirmou ele, que também é 
curador do Centro Cultural 
São Francisco.

Integrante de um grupo de 
estudos que se interessa pelo 
tema da preservação do patri-
mônio histórico, o ex-docen-
te da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Mirabeau 
Dias, informou que, ao lon-
go do debate, irá mostrar al-
gumas fotografias da capi-
tal paraibana registradas a 
partir do início do século 20 

até 1960, oriundas do seu e de 
outro acervos de amigos. “O 
meu objetivo é, por meio des-
sas imagens, resgatar como 
era a cidade e mostrar ao pú-
blico como se deu a sua evolu-
ção, com o passar do tempo”, 
comentou ele.

“Durante minha exposi-
ção, irei apresentar imagens 
de alguns monumentos que, 
atualmente, não mais exis-
tem, como a sede do Jornal 
A União, que funcionava na 
Praça João Pessoa, e outros 
que ainda existem, como o 
próprio Palácio da Reden-
ção, que é a sede do Governo 
do Estado, o Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba e a Academia 
de Comércio Epitácio Pessoa, 
situados nesse mesmo local, 
e o Teatro Santa Roza, que 
está no Centro da cidade. Ou 
seja, também será possível 
ter uma ideia do processo de 

modernidade pelo qual pas-
sou a capital paraibana, mas 
que se faz necessário mobi-
lizar as autoridades, com o 
objetivo de buscar a conser-
vação dos monumentos, ou 
o que resta deles, para que a 
população os tenha preser-
vados, em virtude da impor-
tância histórica que represen-
tam, inclusive para o futuro”, 
afirmou Mirabeau Dias.

Além dos registros foto-
gráficos, Mirabeau também 
usará a oralidade para repas-
sar informações ao público. 
“Não sou historiador, mas um 
apaixonado pelo assunto e 
faço parte, há mais de 10 anos, 
de um grupo de estudos dedi-
cado a pesquisar o patrimô-
nio histórico e outros temas e 
que é formado por oito colegas 
de várias áreas, a exemplo de 
Modesto Siebra e Humberto 
Fonseca, os dois do Instituto 

Histórico e Geográfico Parai-
bano (IHGP), o médico Geni-
val Veloso de França e o escri-
tor Gil Messias, e que contou 
com as participações do ex
-professor universitário Na-
tanael Rohr e do ex-reitor da 
UFPB, José Jackson Carneiro 
de Carvalho, ambos já faleci-
dos”, justificou ele.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil 
oficial da UBE-PB no 

Instagram

n 

Tesouros 
arquitetônicos 
da capital 
como o Teatro 
Santa Roza 
(E) e o Centro 
Cultural São 
Francisco 
(D) serão 
debatidos 
por Augusto 
Moraes 
(acima) e 
Mirabeau Dias 
(ao lado) 
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“Preservação da memória do 
acervo da FCJA: estado da arte” 
é o tema da palestra que a profes-
sora e historiadora paulista Rosa 
Godoy proferirá hoje, a partir 
das 9h, no auditório da Funda-
ção Casa de José Américo, loca-
lizada na cidade de João Pessoa. 
O evento, cuja entrada é gratuita, 
vai discutir cinco temas, será rea-
lizado dentro de seminário de es-
tudos em torno do Projeto de Pre-
servação de Memória e Difusão 
Educativa e Cultural do Acervo 
da própria instituição, iniciativa 
que conta com a parceria da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do Es-
tado da Paraíba (Fapesq).

Durante o seminário, serão 
discutidos os seguintes assuntos: 
“O Modernismo na Paraíba: a re-
vista Era Nova e a novela Refle-
xões de uma Cabra”; “Manuscri-
tos de José Américo: identificação 
e descrição de documentos”; “A 
Paraíba e seus problemas: per-
manências e transformações”; 
“Acervo audiovisual da FCJA: 
imagem e memórias”; e “Partitu-
ra de uma história pela democra-
cia: as conexões artísticas e po-
líticas entre José Siqueira e José 
Américo de Almeida”.

Rosa Godoy elogiou a inicia-
tiva da Fundação Casa de José 
Américo. “Esses cinco temas 
são grandes projetos da Funda-
ção em áreas como história, pa-
trimônio e de difusão cultural. O 
evento será uma espécie de pa-
lestra que, principalmente, per-
mitirá a socialização de conhe-

cimentos”, disse a professora e 
historiadora, que já vem acom-
panhando o grupo de estudos, 
por meio de reuniões prelimina-
res diárias com a coordenação de 
projetos e subprojetos.

“O título da palestra faz refe-
rência a ‘estado da arte’ porque 
estamos mexendo com os arqui-
vos da FCJA, que já trabalhou 
muito o valor literário e políti-
co de José Américo de Almeida, 
mas ainda há muita coisa iné-
dita que está sendo organizada 
e virá a público. Essa é a gran-
de importância dessa iniciati-
va”, frisou Rosa Godoy. “Todos 
os projetos são de importância, 
mas acredito que o que deve re-
velar mais coisas inéditas é o ar-
quivo pessoal de José Américo, 
porque são documentos manus-
critos, como correspondências e 
blocos de bilhetes, encontrados 
em 23 caixas e que são difíceis 
de ler, por causa do processo de 
degeneração visual de José Amé-
rico, e para o qual se está criando 
um sistema de leitura para isso. 
E, no campo da música, há par-
tituras de vários poemas de José 
Américo, todos inéditos, musi-
cados por José Siqueira, maes-
tro que já era bem conhecido e 
em torno de quem havia polêmi-
ca se ele era comunista ou não”, 
comentou a professora.

A pesquisadora disse que con-
sidera sua função como a de uma 
consultora, nessa atividade que 
realiza com a FCJA, “Essa ativi-
dade da instituição vai permitir a 
reflexão sobre a identidade e como 
ela foi construída, por meio de vá-
rios aspectos, como o literário, e 

que deverão ser disponibilizados 
à população mais adiante, o que 
é um grande papel da Fundação 
Casa de José Américo, que mon-
tou uma estrutura e vem contan-
do com pessoal selecionado com 
provas e perfeitamente adequado 
para executar esse trabalho”, afir-
mou Rosa Godoy. 

A professora Lúcia Guerra, 
gerente de Arquivos da FCJA, 
informou que o objetivo dessa 
palestra da professora e pesqui-
sadora convidada é “apresentar 
um olhar crítico” sobre os pro-
jetos da Fundação. “É a visão de 
uma pessoa convidada para dar 
sua visão de fora, contribuindo 
para o encaminhamento dos cin-
co projetos, o que está sendo mui-
to importante. Estamos no meio 
do prazo dos projetos, que é de 
12 meses. Mas acredito que deve-
remos buscar a prorrogação por 
mais um ano, porque o acervo é 
grande e precisa ser organizado. 
Quando concluídos os trabalhos, 
deveremos publicar o resultado 
dessas discussões do seminário 
de estudos em e-book e disponi-
bilizar os documentos para con-
sulta a pesquisadores e ao públi-
co”, disse ela.

Rosa Godoy é natural do mu-
nicípio de Jundiaí (SP). Ela, que 
morou na cidade de João Pessoa 
durante três décadas, é gradua-
da em História pela Universida-
de de São Paulo, onde também 
fez mestrado em História Social, 
doutorado em História Econômi-
ca e Pós-Doutorado em História, 
e realizou especialização em Es-
tudos Internacionais pela Univer-
sité de Nice (França).

Rosa Godoy fará uma “socialização de 
conhecimentos” acerca de cinco assuntos 
envolvendo projetos da Fundação Casa 
de José Américo em áreas como história, 
patrimônio e difusão cultural
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Presidente visita, hoje, a Paraíba para entregar projeto de produção instalado em Santa Luzia, no Sertão

Lula inaugura novo parque gerador
energia limpa

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com 

O presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT), chega hoje à Paraíba 
para a inauguração do Parque 
Eólico Chafariz, no municí-
pio de Santa Luzia. Entre os 
políticos do Estado que con-
firmaram presença ao lado 
do petista estão o governador 
João Azevêdo (PSB), a sena-
dora Daniella Ribeiro (PSD) 
e o senador Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB). 

Já o senador Efraim Filho 
(União Brasil) recusou o con-
vite para estar presente. Em 
suas redes sociais, o parla-
mentar disse que terá com-
promissos parlamentares 
no dia e não poderá partici-
par. “Recebi o convite da Pre-
sidência da República para 
acompanhar o presidente 
Lula em viagem oficial à Pa-
raíba. Agradeço o convite, 
porém devido aos compro-
missos de líder da bancada 
do União e do Bloco, à fren-
te das votações em plenário 
neste dia, não poderei acom-
panhar a comitiva”, escreveu. 

Efraim Filho desejou, ain-
da, sucesso ao presidente 
Lula para conhecer as poten-
cialidades do Sertão parai-
bano e a sua nova vocação 
econômica de energias re-
nováveis. “A inauguração do 
Complexo de Energia Eólica e 
Solar na região de Santa Lu-

zia gera empregos e oportu-
nidades para uma economia 
mais sustentável. [...] É reden-
tor para quem sempre lutou 
contra a escassez de água, 
saber que é do sol e do ven-
to que hoje surge a esperança 
do crescimento econômico do 
nosso Sertão”, disse. 

Enquanto isso, a senadora 
Daniella Ribeiro confirmou 
que acompanhará a agenda 
oficial do presidente Lula. 
A senadora virá de Brasília 
acompanhada do ministro 
de Minas e Energia, Alexan-
dre Silveira, também do PSD. 

Sobre a agenda, a senado-
ra disse que será um momen-
to importante de valorização 
do potencial que se encontra 
no Sertão da Paraíba, situação 
que se repete em todo o Nor-
deste, desde que haja incenti-
vo e apoio. 

O vice-presidente do Se-
nado Federal, senador Vene-
ziano Vital do Rêgo também 
confirmou o seu apoio ao pre-
sidente Lula, estando presen-
te na sua comitiva, que virá de 
Brasília à Paraíba.  

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. 

Sobre o parque
A inauguração do parque 

foi autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Annel), e será realizada pelo 
grupo Neoenergia, no muni-
cípio de Santa Luzia. O com-
plexo híbrido de energia eó-
lica e solar é composto por 15 
parques com 136 aerogera-
dores e com capacidade ins-
talada de 471 MW. O investi-
mento para a implantação do 
complexo foi de R$ 3 bilhões e 
contribuirá significativamen-
te para a segurança do setor 
elétrico e do sistema energé-
tico de transmissão nacional. 

Lula faz, hoje, a primeira visita à Paraíba depois que foi eleito para o terceiro mandato
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O deputado estadual 
Hervazio Bezerra (PSB) 
prepara uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) para impedir a cons-
trução de espigões na costa 
paraibana. O parlamentar 
informou que está finali-
zando a redação e vai bus-
car assinaturas para dar 
continuidade à tramitação 
da matéria na Casa.

A PEC modifica a legis-
lação vigente que leva em 
consideração apenas o li-
mite da faixa de areia da 
praia para a construção de 
prédios com mais de três 
andares. A nova redação, 
segundo o parlamentar, de-
termina como limite a pri-
meira quadra construída. 

O movimento do de-
putado tem como objetivo 
também barrar as especu-
lações sobre a construção 
de espigões na orla, após a 
realização do projeto de en-
gorda de algumas praias de 
João Pessoa. 

“Independentemente 
de qualquer engordamen-
to de orla, queremos trazer 
com esta PEC a proibição da 
construção de espigões em 
toda costa paraibana”, 

Para iniciar a tramitação 
na Assembleia, Hervázio 
precisa da assinatura de 12 
parlamentares da casa. Após 
esse processo deve ser criada 
uma comissão para discutir 
o texto da matéria, e em se-
guida dar início à tramitação. 

Hervázio quer impedir a construção 
de espigões em toda costa do estado 

proposta na alpb

Hervázio ressaltou que 
esta foi uma conquista anti-
ga de parlamentares no pas-
sado, que garante que João 
Pessoa tenha uma orla pri-
vilegiada por essa caracte-
rística, de não ter prédios 
altos na orla. 

“Debates têm sido tra-
vados aqui na Assembleia, 
em que parlamentares têm 
apontado que existe por 
trás da ideia do prefeito Cí-
cero em fazer a engorda, 
a construção de espigões. 

Com esta PEC vamos pre-
servar o atual gabarito, que 
só permite a construção de 
prédios até três andares em 
toda orla costeira do esta-
do”,

A PEC que deverá ser 
apresentada pelo deputa-
do estadual Hervázio Be-
zerra amplia a abrangência 
atual e incluirá as cidades 
de João Pessoa, Conde, Pi-
timbu, Rio Tinto, Lucena, 
Cabedelo, Mataraca, e Mar-
cação. 

Projeto de Hervázio muda termos sobre construção de prédios

Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
por unanimidade, ontem, o 
projeto de Lei 1.978/2020, que 
cria o Programa SOS Racismo, 
que tem como objetivo comba-
ter o racismo e toda e qualquer 
forma de discriminação, as-
sim como auxiliar vítimas de 
racismo na Paraíba. Durante 
a sessão ordinária, os depu-
tados aprovaram ainda a Po-
lítica Estadual de Aquisição 
de Alimentos e Compras Go-
vernamentais da Agricultu-
ra Familiar (PEACAF-PB), do 
Governo do Estado.

O Projeto de Lei 1.978/2020, 
de autoria do deputado Chió, 
além de propor ações de en-
frentamento ao racismo, à vio-
lência e a discriminação que 
sofrerem quaisquer das etnias 
no Brasil, busca ainda desen-

volver ações de conscientiza-
ção da população de todas as 
etnias de seus direitos de ci-
dadão e elaborar materiais di-
dáticos com objetivo de distri-
buição nas escolas públicas 
e privadas, para o combate a 
todo e qualquer tipo de dis-
criminação.

Ressaltou ainda que o 
Serviço SOS Racismo deve-
rá receber, acolher, atender 
e encaminhar denúncias 
de discriminação étnico-ra-
cial, religiosa ou intolerân-
cia correlata e social, através 
de uma central telefônica es-
pecial, bem como a criação 
de um formulário virtual de 
denúncia, oferecendo ainda 
atendimento social e psicoló-
gico e encaminhamento ju-
rídico para acompanhamen-
to do caso.

Ouvidoria da ALPB
Os deputados estaduais 

elegeram Arlenilde Correia 
de Aguiar como ouvidora 
pública da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB), 
em votação ontem. Na opor-
tunidade, também foi elei-
ta a ouvidora adjunta Mi-
randa Cândido. As duas 
foram escolhidas, por meio 
de lista tríplice encaminha-
da pelo Conselho Consulti-
vo da ALPB.

Com 23 votos, Arlenilde 
Correia foi a mais votada en-
tre os parlamentares para a 
função de ouvidor público. 
Para a ouvidora, todos os in-
dicados para a lista tríplice 
são pessoas de reputação ili-
bada, experiência adminis-
trativa comprovada e reco-
nhecido senso de justiça.

Assembleia aprova programa de 
enfrentamento ao racismo na PB

Unanimidade

Políticos paraibanos, pes-
quisadores e representantes 
da sociedade civil da Paraí-
ba vão participar de uma au-
diência com a ministra do 
Meio Ambiente e Mudança 
de Clima, Marina Silva. A 
audiência está prevista para 
a primeira semana de abril, 
segundo informou o depu-
tado estadual Chió (Rede) e 
acontecerá em Brasília.

“Estamos aguardando 
a confirmação da data, mas 
certamente acontecerá na pri-
meira semana de abril. Já me 
comuniquei com a ministra 
Marina e ela confirmou o in-
teresse”, comentou

Chió é do mesmo partido 
de Marina Silva, a Rede, por 
isso o relacionamento mais es-
treito com a representante do 
ministério do governo Lula. 

O objetivo do encontro 
deve ser ouvir a opinião de 
integrantes do Ministério do 

Meio Ambiente,  apresentar 
estudos e debater a possibi-
lidade de realização da en-
gorda de algumas praias de 
João Pessoa. Mesmo a Pre-
feitura de João Pessoa ainda 
não tendo apresentado proje-
to concreto sobre a engorda, 
a temática tem dividido opi-
niões e motivado pronuncia-
mentos na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba, assim como 
causado dúvidas em morado-
res da capital. 

Durante a audiência, os 
representantes paraibanos 
vão ouvir opiniões e aumen-
tar os conhecimentos sobre 
os possíveis impactos am-
bientais do projeto. 

Ainda segundo o parla-
mentar, este foi um dos pon-
tos apresentados durante 
uma audiência pública que 
tratou sobre o tema da engor-
da na ALPB. Além disso, ain-
da foi composto um grupo de 

trabalho e estudo, com orga-
nizações não governamen-
tais, aprofundado as análises, 
para ampliar os elementos da 
discussão do alargamento na 
orla. Chió ainda destacou os 
protestos e a discussão ge-
rada desde a movimentação 
realizada na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba.

O parlamentar revelou 
também que prepara um pro-
jeto de lei para tornar a orla da 
capital Patrimônio Histórico do 
povo paraibano, para proteger, 
por meio de legislação, a costa.

“São várias as movimen-
tações que estão sendo pro-
movidas por nós. Estou ela-
borando um projeto para 
tornar patrimônio histórico, 
temos procurado o Ipahn, 
pois a área da Ponta do Sei-
xas também é ponto histórico 
e merece atenção de todas en-
tidades de proteção ambien-
tal”, disse.

Debate sobre “engorda” das praias 
em JP será levado para Marina Silva 

em abril

n 

Complexo 
híbrido de 
energia eólica 
e solar é 
composto por 15 
parques com 136 
aerogeradores 
com capacidade 
de 471 MW. O 
investimento no 
complexo foi de 
R$ 3 bilhões
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A Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa investiu 
R$ 190,6 milhões na saúde 
da capital paraibana, entre 
setembro a dezembro de 
2022, o que corresponde a 
28,96 % da receita total do 
município do referido pe-
ríodo. A informação veio 
na explanação do secretá-
rio de Saúde, Luís Ferrei-
ra Filho, que compareceu 
ontem à Câmara Munici-
pal para prestar contas dos 
investimentos da Pasta no 
terceiro quadrimestre do 
ano passado. Ele também 
anunciou o João Pessoa Co-
nectada, que nada mais é 
da marcação de consultas 
médicas e exames hospita-
lares pelo celular. 

“Quero anunciar tam-
bém que está em processo 
de seleção da banca orga-
nizadora para concurso pú-
blico que vamos realizar. É 
uma obrigação nossa. Esta-
mos, ainda, em fase de cria-
ção do aplicativo ‘João Pessoa 
Conectada’, que vai possibili-
tar a marcação de consultas e 
exames pelo celular”, anun-
ciou o secretário.

A audiência pública, que 
o secretário participou on-
tem atende a uma determi-
nação legal de Lei Comple-
mentar Federal, que prevê 
que o gestor do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) deve apre-

Secretário de Saúde presta contas na Câmara e revela que valor representa 28,9% da Receita municipal

Prefeitura investe R$ 190 milhões 
saúde

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

sentar ao Legislativo muni-
cipal de quatro em quatro 
meses. 

“Esse percentual é quase 
o dobro do mínimo de 15% 
previsto por lei. Falo com 
muito orgulho que é o maior 
investimento dentre as ca-
pitais do Brasil, percentual-
mente falando. Existe um 
olhar muito carinhoso do 
prefeito Cícero Lucena com 
a Saúde”, destacou o secretá-
rio Luís Ferreira Filho.

Entre as ações desen-
volvidas pela Secretaria 
da Saúde, o titular da pas-
ta destacou a aquisição de 
equipamentos médicos 

hospitalares, entrega da 
reestruturação do Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saú-
de. Citou ainda a abertu-
ra do Centro de Imagem de 
Complexo de Mangabeira, 
recuperação de 26 Unidades 
de Saúde da Família, im-
plantação do procedimen-
to de Frenotomia (correção 
da língua presa) no Institu-
to Cândida Vargas, realiza-
ção de 23 cirurgias bariátri-
cas no Hospital Santa Isabel  
e a reforma e adequação do 
Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) de Ja-
guaribe.

Quanto à rede de atenção 
pré-hospitalar, a capital dis-
põe hoje de quatro Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPA). Segundo Luís Ferrei-
ra, a previsão é de construir 
mais duas unidades e, para 
isso, a gestão precisa da aju-
da da Câmara de João Pessoa. 

“É taxativo: não se execu-
ta sem o Legislativo. As casas 
precisam uma da outra e te-
nho a alegria de todas as ve-
zes que precisamos da CMJP 
fomos atendidos, sempre com 
o objetivo de atender o povo. 
Quando a causa é boa, a po-
lítica partidária fica de lado”, 
destacou o gestor da Saúde.

Após a explanação do se-
cretário, os vereadores, então, 
apresentaram observações a 
respeito da exposição feita por 
ele. Junio Leandro (PDT) ques-
tionou quantas unidades de 
saúde estavam em condições 
precárias quando ele assumiu 
a Pasta, pois, para o parlamen-
tar, poderiam ser construídas 
novas unidades de saúde em 
vez de reformar o que foi cons-
truído com materiais de qua-
lidade inferior. Ele também 
chamou a atenção para a pos-
sibilidade de que a sobrecar-
ga na saúde do município se 
dê pela vinda de pacientes de 
outras cidades.

“Estamos reformando e 
reestruturando as unidades 
de Saúde, ontem chegamos à 
30ª unidade. Em relação aos 
cartões do SUS, temos hoje 
800 mil pessoenses e 1.400.000 
usuários”, respondeu o secre-
tário.

O vereador Odon Bezerra 
(PSB) salientou o atendimen-
to humanitário que chegou a 
presenciar no Complexo Hos-
pitalar de Mangabeira Gover-
nador Tarcísio de Miranda Bu-
rity e lembrou que, estando lá, 
questionou de onde eram al-
guns pacientes. Um entre sete 
era de João Pessoa. 

Já Bruno Farias (Cidada-

nia) indagou qual era o défi-
cit de médicos nas unidades 
de saúde da família e qual é a 
situação hoje. O secretário re-
forçou que muitas dificulda-
des foram herdadas, mas, tam-
bém, muitos avanços já foram 
constatados. 

“Hoje em nenhuma Unida-
de de Saúde da capital faltam 
médicos e que há, inclusive, ca-
dastro de reserva de profissio-
nais. Não temos nenhuma uni-
dade de saúde sem médicos”, 
enfatizou o secretário.

Já os questionamentos fei-
tos pelos vereadores Carlão 
Pelo Bem (PL) e Coronel So-
breira sobre a política de com-
bate às drogas, o secretário 
confessou que a assistência 
hoje ao tema abordado pelos 
parlamentares é insuficiente e 
convidou eles para pensarem 
juntos numa solução.

“O tratamento ao adicto é 
continuado, a linha de manter-
se sóbrio ou não é muito tênue. 
Vamos pensar junto numa po-
lítica pública para que a gen-
te possa trazer de volta essas 
pessoas, economicamente e 
socialmente falando. Temos 
que fazer alguma coisa de for-
ma mais intensa. Gostaria de 
marcar agenda com os senho-
res para pensar isso juntos”, 
disse o secretário.

Vereadores  questionam 
sobre atendimentos

Secretário de Saúde, Luís Ferreira Filho, que foi ontem à Câmara prestar contas da Saúde
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A Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou, ontem 
em sessão ordinária, a Lei 
Gael de Carvalho - Coração 
Protegido. Ela estabelece que 
o exame denominado eco car-
diograma fetal, integrará o 
rol obrigatório a ser realiza-
do na rede pública municipal 
de saúde e unidades privadas 
conveniadas ao Sistema Úni-
co de Saúde.

O Projeto que originou a 
Lei Gael de Carvalho é de au-
toria do vereador Marmuthe 
Cavalcanti (Republicanos). 
Ela diz ainda que indepen-
dente da condição de risco 
da gestação, com a finalida-
de de identificar com maior 
propriedade possíveis sín-

dromes, más-formações con-
gênitas, alterações anatômi-
cas, funcionais ou de ritmo do 
coração fetal e demais cardio-
patias que podem acometer a 
vida intrauterina. 

De acordo com o docu-
mento, o exame deverá ser 
realizado após prescrição mé-
dica, preferencialmente entre 
a semana 24 e 28 de gravidez, 
ou a qualquer tempo da ges-
tação, atendendo a especifi-
cidade de cada caso, subme-
tido à análise do profissional 
da medicina responsável pelo 
acompanhamento pré-natal. 
Também passará a compor, 
obrigatoriamente, o ciclo pré-
natal de gestações acompa-
nhadas pela rede de saúde 

do Município de João Pessoa.
A iniciativa é uma home-

nagem ao menino Gael de 
Carvalho Santos (in memo-
riam) e seus pais, Alessan-
dra de Carvalho e Gutemberg 
Santos, que transformaram o 
luto em luta, quando passa-
ram a dedicar sua vida a nota-
bilizar a importância da reali-
zação desse exame em todas 
as gestações. Paraibanos e na-
turais de João Pessoa, eles vi-
ram o sonho da maternidade 
e paternidade se tornar um 
grande desafio, quando des-
cobriram, no nascimento, que 
Gael veio ao mundo com a te-
tralogia de fallot, uma cardio-
patia congênita típica de pes-
soas com síndrome de Down.

A Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Admi-
nistração Pública (CFO) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa atendeu a pedido de 
vista do vereador Mikika 
Leitão (MDB) sobre a isen-
ção do ISS incidente no ser-
viço público prestado pelas 
empresas concessionárias 
de transporte coletivo. Na 
segunda-feira a CCJ havia 
aprovado a matéria. 

O projeto de isenção de 
ISS, de autoria do Executivo 
Municipal, que recebeu Pe-
dido de Vista, fica limitada 
a 50% do valor devido e para 
fins de pedido de dispensa 
para pagamento de tal tri-
buto, o contribuinte deverá 

cumprir requisitos.
Os requisitos elencados 

no projeto são os seguintes: 
encontrar-se em situação 
fiscal regular, comprovada 
através de Certidão Nega-
tiva de Débitos Municipais 
ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa de Dé-
bitos Municipais. Compro-
var, mediante declaração 
da Semob, que promoveu o 
retorno da frota operacio-
nal de ônibus que compõe o 
Sistema de Transporte Cole-
tivo de Passageiros, propor-
cionalmente à retomada do 
número de passageiros, em 
relação ao período pré-pan-
demia da  Covid-19 e a aqui-
sição e disponibilização de 

40 unidades de ônibus no-
vos ano/modelo 2023, em 
substituição às unidades 
atualmente no sistema, o 
que corresponde a 10% da 
frota operante. 

Exige também a aquisi-
ção de, no mínimo, 40 uni-
dades de ônibus semino-
vos, cujo ano/modelo deve 
ser 2015 ou mais recente, 
para substituição de veícu-
los. O imposto será cobra-
do com acréscimos previs-
tos na legislação pertinente, 
se estiver comprovado que 
o contribuinte não satisfa-
zia ou deixou de satisfazer 
os requisitos previstos nes-
ta lei para gozo do benefí-
cio fiscal.

Parlamentares aprovam lei que 
inclui novo exame na rede pública

CFO pede vistas para a isenção 
de ISS nos transportes urbanos

coração protegido votação adiada

A Justiça da Paraíba de-
terminou que a prefeitura do 
município de Pitimbu dispo-
nibilize informações sobre as 
metas e estratégias do Pla-
no Municipal de Educação 
(PME), no Portal da Trans-
parência municipal, no prazo 
de 30 dias. A liminar foi pedi-
da em ação civil pública ajui-
zada pelo Ministério Público 
da Paraíba, através da pro-
motora de Justiça de Caaporã, 
Miriam Pereira Vasconcelos.

A finalidade da ação civil 
foi de acompanhar as ações 
que têm sido executadas pelo 
Município de Pitimbu, relati-
vas ao cumprimento do Pla-
no Municipal de Educação, 

suas metas e estratégias e, 
ainda, sua vinculação às pe-
ças orçamentárias. 

Na liminar, a juíza da Co-
marca de Caaporã, Barba-
ra Bortoluzzi Emmerich, as-
severa que “não pode o ente 
público negar ao cidadão, o 
direito de ter acesso às in-
formações sobre a gestão 
pública”. A magistrada es-
tabeleceu que, em caso de 
descumprimento, será apli-
cada multa diária no valor 
de R$ 500,00 limitada a R$ 
50.000,00, devendo esse va-
lor ser recolhido ao fundo de 
direitos difusos.

De acordo com a promo-
toria, foram requisitadas in-

formações e a Secretaria de 
Educação de Pitimbu afir-
mou a existência de divul-
gação e publicidade no Por-
tal de Transparência, no sítio 
eletrônico do município, em 
que estava sendo divulgado 
sobre a utilização do dinhei-
ro público e assuntos relacio-
nados a gestão pública, por 
meio do qual todo cidadão 
tinha acesso.

Entretanto, a promotora 
Miriam Pereira Vasconce-
los afirmou que, ao acessar 
o Portal da Transparência no 
site da Prefeitura de Pitimbu, 
verificou-se que as informa-
ções acerca das metas e estra-
tégias do Plano Municipal de 

Educação não estavam com-
pletas e que mesmo após rei-
terados ofícios, o município 
não regularizou a questão. 

“A omissão do ente pú-
blico impossibilita o acom-
panhamento dos munícipes 
e demais cidadãos interessa-
dos acerca do cumprimento 
ou não das metas e estraté-
gias do PME e, consequente-
mente, a adequada utilização 
do dinheiro público”. 

Na ação do MPPB, é des-
tacado ainda que o Município 
de Pitimbu vem, dessa forma, 
reiteradamente descumprin-
do a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e Lei de Acesso à Infor-
mação.

Pitimbu terá que disponibilizar dados
transparência

A 2ª Câmara do Tribunal 
de Contas da Paraíba repro-
vou, por maioria dos votos, 
em sessão realizada ontem, 
as contas da Câmara Munici-
pal de Esperança, referentes 
a 2021. O motivo apresenta-
do foi a remuneração recebi-
da em excesso pelos verea-
dores. A decisão ainda cabe 
recurso.

Já as contas da Câmara 
de Sapé, do mesmo exercício, 
obtiveram a aprovação unâ-
nime do órgão fracionário do 
TCE.Foram aprovadas, ain-
da, as contas de 2021 da Câ-
mara de Vereadores de Junco 

do Seridó, e as contas de 2019 
da Secretaria de Finanças 
do Município de João Pes-
soa. Enquanto isso, o Fun-
do Municipal de Defesa dos 
Direitos Difusos de João Pes-
soa (Procon) teve suas con-
tas aprovadas com ressalvas. 

A reclamação contra Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
do Estado, formulada pela 
empresa NV Construções 
Eireli-EPP, na ocasião insa-
tisfeita com a exigência de 
abertura pelos fornecedores 
de conta bancária no Brades-
co, foi arquivada.

TCE reprova as contas 
de Câmara Municipal

esperança
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Medida foi assinada, ontem, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Palácio do Planalto

Decreto institui cotas raciais de 30%
em cargos de confiança

Pedro Rafael Vilela 

Agência  Brasil

Como forma de ampliar a 
presença de pessoas negras 
em cargos de liderança, o Go-
verno Federal vai implemen-
tar um programa que reserva 
até 30% de vagas em cargos de 
comissão e funções de con-
fiança na estrutura do Poder 
Executivo, incluindo admi-
nistração direta, autarquias 
e fundações.

O decreto que institui a 
medida foi assinado ontem 
pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em cerimônia 
no Palácio do Planalto alu-
siva ao Dia Internacional da 
Luta pela Eliminação da Dis-
criminação Racial. 

“Apesar de ocupar o posto 
de segunda maior nação negra 
do planeta (depois da Nigéria), 
o Brasil ainda não acertou as 
contas com o passado de 350 
anos de escravidão. Apesar 
de todos os esforços e avan-
ços, este país ainda tem uma 
imensa dívida histórica a res-
gatar”, afirmou Lula em dis-
curso após assinar o decreto.

O presidente lembrou que 
a Lei Áurea, que aboliu a es-
cravidão formal no país, em 
1888, tirou a população do 
confinamento das senzalas 
para o confinamento das pio-
res estatísticas sociais até hoje. 
“Moradia, emprego, educa-
ção, saúde, segurança pública. 
Qualquer que seja o indicador, 
homens e, principalmente, 
mulheres negras são sempre 
os mais excluídos”, destacou.

As cotas serão para os 
Cargos Comissionados Exe-
cutivos (CCE), que são de li-
vre nomeação, e as Funções 
Comissionadas Executivas 
(FCE), que também são de li-
vre nomeação, mas exclusivas 
para servidores concursados. 
Segundo o governo, o decre-
to estabelece o prazo de até 
31 de dezembro de 2026 para 
que a administração pública 
federal alcance os percentuais 

mínimos de reserva de vagas 
estipulados.

“Daremos esse passo iné-
dito que entrará para a histó-
ria. Negros e negras na ponta 
e no topo da implementação 
de políticas públicas no Go-
verno Federal, um novo ho-
rizonte para uma nova pá-
gina desta gestão”, afirmou 
a ministra da Igualdade Ra-
cial, Anielle Franco, em dis-
curso emocionado ao anun-
ciar a medida.

Os ministérios da Gestão e 
da Inovação em Serviços Pú-
blicos (MGI) e da Igualdade 
Racial (MIR) devem estabele-
cer metas intermediárias para 
cada grupo dos níveis de CCE 
e FCE estipulados pelo decre-
to. As pastas também devem 
estabelecer metas específicas 
para cada órgão. A norma 
também determina a obser-
vação da paridade de gêne-
ro na ocupação desses cargos.

Grupos de trabalho
Na cerimônia, a ministra 

Anielle Franco anunciou a 
criação de três grupos de tra-
balho interministerial. Um 
vai atuar na estruturação do 
novo programa Juventude 
Negra Viva, que envolve uma 
articulação de ações de diver-
sos ministérios para promo-
ver oportunidades para a ju-
ventude se desenvolver com 
segurança, saúde e educação.

O outro grupo de trabalho 
da pasta da Igualdade Racial, 
com apoio do Ministério da 
Cultura, vai desenvolver po-
líticas de salvaguarda e pro-
moção da memória e herança 
africana do Sítio Arqueoló-
gico do Cais do Valongo, no 
Rio de Janeiro. O Mercado 
do Valongo foi o principal 
entreposto do comércio de 
africanos escravizados das 
Américas, durante o período 
colonial. Um terceiro grupo 
de trabalho vai propor me-
didas para o enfrentamento 
ao racismo religioso contra 
religiões de matriz africana 
no país.

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva afirmou que o 
governo fará uma nova pro-
posta em relação à reforma 
do Ensino Médio. De acordo 
com ele, o ministro da Edu-
cação, Camilo Santana, fará 
um debate com alunos e pro-
fessores para a construção da 
proposta.

“Ele (Camilo) vai fazer 
um debate sobre o Ensino 

Médio com os educadores, 
estudantes, não vai ser do 
jeito que está”, disse Lula du-
rante entrevista à TV 247. A 
reforma foi aprovada duran-
te o governo do ex-presiden-
te Michel Temer, em 2017, 
com o objetivo de tornar o 
Ensino Médio mais atrativo 
aos alunos.

De acordo com ele, o mi-
nistro conversará com sin-
dicatos para que se estabe-
leça uma nova discussão 
sobre o Ensino Médio. “Ca-
milo fará aquilo que for me-

lhor para os estudantes”, 
declarou.

Em meio às especulações 
sobre desequilíbrio nos mi-
nistérios, Lula disse estar 
muito feliz com sua equipe 
e destacou sua confiança no 
ministro da Casa Civil, Rui 
Costa. Segundo ele, o minis-
tro é sua “Dilma [Rousseff] 
de calça”. “O papel da Casa 
Civil é uma espécie de coor-
denador do governo, quase 
que uma espécie de defesa 
dos interesses do presiden-
te da República”, comentou.

MEC debaterá proposta para o Ensino Médio
reforma na educação

n 

Camilo 
Santa fará 
um debate 
com alunos e 
professores 
para a 
construção 
da proposta 
sobre o 
Ensino Médio

Giordanna Neves e
Sofia Aguiar

 Agência Estado

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva assinou ontem 
o programa Aquilomba Brasil 
para promover direitos à po-
pulação quilombola no aces-
so à terra, inclusão produti-
va e desenvolvimento local. 
A ação faz parte de um paco-
te de medidas assinado pelo 
chefe do Executivo, no Palá-
cio do Planalto.

A assinatura ocorreu em 
cerimônia que celebra os 20 
anos das políticas de igual-
dade racial no país, desde a 
criação da Secretaria Espe-
cial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, em 2003. 
O presidente também assinou 
a titulação de três territórios 
quilombolas que aguardam 
por quase duas décadas para 
ter direito sobre seu território.

Na série de medidas as-
sinadas, também está o de-
creto de criação do grupo de 

trabalho (GT) interministe-
rial para a criação do novo 
Programa Nacional de Ações 
Afirmativas. De acordo com 
o Planalto, o grupo vai es-
truturar ações de acesso e 
permanência de estudantes 
negros na graduação e pós-
graduação de universidades, 
além de propor políticas de 
reservas de vagas em órgãos 
governamentais.

Outros três GTs intermi-
nisteriais foram assinados na 
cerimônia. Um deles é volta-
do para a elaboração de pro-
grama para redução de ho-
micídios e vulnerabilidades 
sociais para a juventude ne-
gra, denominado Plano Ju-
ventude Negra Viva. Além 
disso, foram anunciados o GT 
Interministerial do Cais do 
Valongo para articular ações 
para a área portuária do Rio 
de Janeiro e o GT de enfren-
tamento ao racismo religio-
so, com o objetivo de formu-
lar ações de combate ao tema.

Governo lança programa 
que beneficia quilombolas
Sofia Aguiar 

Agência Estado

“Negros e negras 
na ponta e 
no topo da 
implementação 
de políticas 
públicas no 
governo, um 
novo horizonte 
para uma nova 
página desta 
gestão

Anielle Franco

Lula anunciou programa que reserva cotas raciais em cargos na estrutura do Poder Executivo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasia

O governo vai insistir na 
cobrança administrativa e 
judicial de R$ 29,1 bilhões 
em multas ambientais. A 
nova postura resulta da al-
teração de dois pareceres ju-
rídicos da Advocacia-Geral 
da União (AGU), que tratam 
da prescrição da cobrança 
das sanções.

Quando ocorre a prescri-
ção, a União perde o direito 
de cobrar multas lavradas 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Iba-
ma). Pelo novo entendimen-
to, a AGU passa agora a sus-
tentar que a contagem do 
prazo para essa prescrição 
fica interrompida durante a 
realização de certas diligên-
cias, como vistorias e elabo-
ração de pareceres. Na prá-
tica, o novo entendimento 
prolonga o tempo que o go-
verno tem para processar os 
infratores.

Outra mudança de en-
tendimento diz respeito à 
nulidade de mais de 45 mil 
autos de infração produzi-
dos por fiscais ambientais, 

no valor de R$ 18 bilhões. 
No governo do ex-presiden-
te Jair Bolsonaro, o Ibama 
decidiu anular as penalida-
des impostas, por considerar 
uma irregularidade a notifi-
cação dos infratores por edi-
tal. Agora, a AGU sustenta 
que as notificações por edi-
tal são regulares, e, portanto, 
a cobrança das multas deve 
prosseguir.

Juntas, as duas mudan-
ças revertem a possível pres-
crição de 183 mil autos de in-
fração, chegando ao total de 
R$ 29,1 bilhões em multas 
ambientais, segundo levan-

tamento feito pela Procura-
doria Federal Especializada 
junto ao Ibama, unidade da 
AGU que presta consultoria 
ao órgão ambiental.

Os novos pareceres jurí-
dicos foram aprovados pelo 
advogado-geral da União, 
Jorge Messias. “A infração 
ambiental não pode compen-
sar financeiramente”, disse o 
advogado-geral em declara-
ção divulgada pela AGU. O 
órgão também afirmou, em 
nota, que a medida dará “se-
gurança jurídica para a con-
tinuidade da cobrança” das 
multas ambientais.

Governo vai cobrar R$ 29 bilhões em multas
meio ambiente

Felipe Pontes 

Agência Brasil

O presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) afir-
mou ontem que pretende 
discutir uma mudança na 
Constituição para deter-
minar um período de man-
dato para ministros do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF). Hoje, para ser indi-
cado pelo presidente, um 
ministro do STF precisa 
ter mais de 35 e menos de 
70 anos de idade, notável 

saber jurídico e reputação 
ilibada. A aposentadoria 
compulsória é aos 75 anos.

Em entrevista à TV 247 
nesta terça-feira, Lula re-
lembrou proposta feita pelo 
então candidato à presi-
dência, Fernando Haddad, 
em 2018, sobre a possibili-
dade de limitar o manda-
to de ministros do STF ao 
período de 15 anos. “Em 
2018, no programa de go-
verno do Haddad, estava a 
discussão de um mandado 
para o ministro da Supre-

ma Corte. Eu não sei se na 
época era um mandato de 
15 anos em que você pode-
ria entrar e ficar 15 anos ou 
você poderia entrar a par-
tir de uma idade e termi-
nar aos 75 [anos]. Eu acho 
que é um assunto que va-
mos discutir proximamen-
te”, disse Lula.

Este ano, Lula tem di-
reito a duas indicações de 
ministros para o STF devi-
do às aposentadorias com-
pulsórias de Ricardo Le-
wandowski e Rosa Weber, 

que deixarão o Supremo 
em maio e outubro respec-
tivamente, quando comple-
tarão 75 anos.

A declaração de Lula 
nesta terça-feira foi feita 
em meio às especulações 
sobre a indicação de Cris-
tiano Zanin, seu advogado, 
que ganhou notoriedade 
nos processos relaciona-
dos à Operação Lava Jato. 
Lula reforçou elogios e en-
fatizou que o advogado foi 
“uma revelação extraordi-
nária no campo jurídico”.

Lula admite discutir mandato para ministro 
mudança na constituição

Ana Luiza Antunes 

Agência Estado
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Da existência
à resistência!

Ana Flor

Iris Duarte

Marta Fernandes

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

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

Na Empresa Paraibana de Comunicação temos o 
orgulho de valorizar essa igualdade através de mulheres 
como Iris Duarte (Almoxarifado), Ana Flor (Arquivo) e 
Marta Fernandes (Ouvidoria). Mulheres que promovem a 
competência feminina ao lugar de destaque e contribuem, 
com força e habilidade, para o desenvolvimento da comu-
nicação em nosso Estado. 

Mulheres que inspiram outras mulheres! 
Mulheres sendo existência e resistência!
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D ireto ao ponto: Cara de Sapato e Mc Guimê 
assediaram Dânia? Sim! Não é não, sempre e 
em qualquer situação!

O que ocorreu no Big Brother Brasil, quando os 
dois participantes acima citados importunaram a atriz 
mexicana durante e após uma festa no reality show é 
demonstração do pior advindo da nossa masculinidade 
tóxica e introjetada. Mas tal situação é, também, 
demonstração do pior que esse tipo de programa 
pode oferecer, entregando a masculinidade tóxica e 
introjetada como entretenimento posto a viralizar…

“Ah! Mas o programa só traz o que está aí, todos os 
dias, nas nossas relações sociais…”

Meia verdade… A toxidade está aí, sim… A toda 
hora, no noticiário e nos depoimentos de amigas e 
familiares, mas ao tratar a situação como um circo, 
segurando a decisão da expulsão para o respeitável 
público aplaudir - ou jogar os tomates, já que vivemos 
tempos de zero consenso -, juntos e ao vivo, a Rede 
Globo não estava interessada em dar visibilidade a 
uma pauta relevante.

A pauta relevante, na verdade, era que estava 
dando visibilidade a um programa em baixa audiência 
e em decadente relevância… 

No contexto de conversação que o digital permite, 
as empresas de conteúdo, como a Globo, ou mesmo as 
empresas de um modo geral, usam a controvérsia para 
repercutir uma mensagem ao maior número de pessoas 
através da relação de pertencimento que esta faz 
surgir, especialmente nestes tempos de zero consenso.

Então, tome influenciador se posicionando a favor 
da expulsão, tome youtuber defendendo os hormônios 
dos pobres garotos, tome até a minha tia (do zap) 
dando a sua (humilde) opinião… 

Como coloca Diego Azevedo em sua tese 
sobre a polêmica como estratégia persuasiva, “as 
interações polêmicas se projetam como arenas para 
as controvérsias”, então, amenizar ou denunciar a 
“mão boba” é (mais) uma arena atrativa na qual não 
somente os youtubers e afins querem participar mas, 
em certa medida, todos os atores sociais expostos à 
pergunta implicada na situação ali exposta: “Aquilo foi 
aceitável?”

“Não, não é! Eles serão expulsos… logo depois dos 
comerciais…”

É impossível, portanto, não sublinhar que, por trás 
do “respeito e sensibilidade”, ainda há uma empresa 
com necessidades mercadológicas e objetivos de lucro. 
Os dois pontos a mais de audiência que a noite de 
sexta-feira (17/03) marcou em comparação com a sexta-
feira anterior são prova irrefutável disso.

Do mesmo modo, ao discutir sobre a questão em seu 
canal, um youtuber também vê tal texto como relevante 
para todos aqueles que ali estão inscritos, já que um 
influenciador, independente do lugar de fala, precisa 
estar conversando sobre assuntos atuais, discutindo o 
contexto em que a audiência está engajada, atingindo 
o zeitgest do seu tempo para ativar a sua relevância.

E, na sequência desse movimento cíclico de 
retroalimentação, em que “eu falo”, porque “ele fala”, 
e assim “o outro fala”, a importunação sexual no BBB 
acabou tornando-se uma commodity cultural. 

O efeito ressonante seria, portanto, o valor central 
ao pensar a controvérsia enquanto estratégica de 
marketing, independente do valor ativista que a 
abordagem de uma causa relevante possa trazer.

Ainda assim, seria contraproducente colocar 
hierarquia valorativa entre o  ativismo/esclarecimento 
e a motivação comercial, não somente por uma difícil 
mensuração desta, mas também porque ambas, 
motivação por convicção ou pelo efeito ressonante, 
estão umbilicalmente juntas na constituição dessa 
cultura midiática híbrida delineada entre o mercado e a 
expressão individual.

No fim, quem de fato legitima o valor final da 
influência - ou não - da situação  empreendida é menos 
a Rede Globo, ou os youtubers e mais o julgamento de 
cada espectador que, ao assistir e avaliar a verdade, 
o efeito de verdade ou a exploração da verdade, 
reflete sobre esse contexto, posiciona-se e, voluntária 
ou involuntariamente, também se apropria dele e o 
ressignifica, levando adiante essas discussões, numa 
amostra de que, ao fim, todos nós estamos enredados 
em um continuum de influência.

Exatamente como eu faço, agora, repetindo: não é 
não! É isso inclui assistir ao BBB!

Financiamentos mais caros afastam o consumidor, que recorre aos usados

Juros elevados dificultam 
vendas de veículos novos

mais cautela

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Pegada 
     Digital

José Maria Mendes
@zewan | Colaborador

Não é não… 
No BBB e para o BBB!

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +0,05%

R$ 5,246
+0,07%

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

+0,52%

R$ 5,651

Libra  Esterlina

-0,30%

R$ 6,410

Ibovespa

100.998 pts

Selic

Fixada em 1o de 
fevereiro de 2023

13,75%

Os altos preços dos veícu-
los novos e o patamar eleva-
dos dos financiamentos, alia-
dos à redução do poder de 
compra da população, difi-
cultam as vendas de automó-
veis. Com a diminuição da 
demanda, cinco montadoras 
anunciaram paralisações de 
unidades fabris no Brasil e 
determinaram férias coleti-
vas aos trabalhadores: Volks-
wagen, GM, Stellantis, Merce-
des-Benz e Hyundai.

Dados da Federação Na-
cional da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fenabra-
ve) indicam que, em janeiro, 
houve uma redução de 34% 
nos emplacamentos de auto-
móveis, veículos comerciais 
leves, caminhões e ônibus, na 
comparação com dezembro de 
2022. Quanto ao mesmo mês 
do ano passado, houve alta de 
12%. Em fevereiro, o desempe-
nho foi 9% inferior ao mês de 
janeiro. Na comparação com 
fevereiro de 2022, a entidade 
registrou queda de aproxima-
damente 2%. A reportagem so-
licitou dados locais, mas até o 
fechamento desta edição, não 
foram enviados.

O gerente de vendas da 

Comprar veículos seminovos tem sido a saída para os consumidores mais persistentes 

concessionária GM Autovia, 
em João Pessoa, Marcelo Fer-
nandes, afirma que ainda não 
foi comunicado pela montado-
ra sobre a paralisação das ati-
vidades. “Geralmente, sabe-
mos dessas informações antes 
da imprensa”, pontua. 

Ele comenta que, nos pri-
meiros meses do ano, as ven-
das são menos expressivas, 
em razão de os consumido-
res priorizarem o pagamen-
to de tributos ou gastos com 
férias. “Mesmo com a situa-
ção de juros altos, estamos 
vendendo bem em março e 
as expectativas são positivas 

para o ano. Os juros estão al-
tos para tudo e, se a parcela 
do financiamento do consu-
midor cabe no bolso, ele com-
pra independente da taxa de 
juros porque o brasileiro gos-
ta de trocar de carro”.

Marcelo Fernandes ponde-
ra, no entanto, que o consumi-
dor está pesquisando e barga-
nhando mais, o que acarreta 
em menor rentabilidade à con-
cessionária. O gerente ainda 
sintetiza uma nova realida-
de do mercado no pós-Covid. 
“Quem comprava carros po-
pulares zero quilômetro, mi-
grou para o seminovo. Quem 

adquiria veículos na faixa de 
R$ 100 mil, migrou para os veí-
culos de entrada das montado-
ras. Agora, o público dos car-
ros de mais de R$ 200 mil não 
sofreu alteração”.

Juros altos
O Comitê de Política Mo-

netária (Copom) decide hoje 
se mantém o índice de 13,75% 
ao ano da taxa Selic, que é um 
parâmetro para os juros ado-
tados no país. A estimativa do 
mercado financeiro é de ma-
nutenção, o que pode conti-
nuar comprometendo o mer-
cado de veículos.

As vendas de veículos se-
minovos e usados apresen-
taram estabilidade, no pri-
meiro bimestre do ano, em 
comparação com o de 2022. 
Foram comercializadas 18.885 
unidades neste ano, frente às 
18.923 de 2022, com uma leve 
queda de 0,2%, conforme da-
dos do Sindicato do Comércio 
de Revendedores de Veículos 
do Estado da Paraíba (Sin-

vep-PB). Contudo, em janeiro, 
foi registrada uma queda de 
11,7% sobre igual mês do ano 
passado, com uma diferença 
de quase 1.300 unidades.

O presidente do Sinvep
-PB, Fábio Santana, explica 
que o patamar da Taxa Se-
lic também prejudica as ven-
das de veículos seminovos ou 
usados. Além disso, ele acres-
centa um  novo agente ao ce-

nário econômico: a escassez 
do crédito, em razão da ina-
dimplência. “As taxas dos se-
minovos não necessariamen-
te são mais altas do que as dos 
novos, depende do prazo de 
pagamento e do ano do car-
ro. Mas, com a perda do po-
der de compra da população, 
que contribui para o atraso 
dos pagamentos, os bancos 
reduzem o crédito”, explica.

Quanto aos preços dos se-
minovos, ele declara que es-
tão se estabilizando, com uma 
leve tendência de baixa. “O 
declínio nos valores não se-
gue o ritmo de subida, veri-
ficado na pandemia de Co-
vid-19, quando houve queda 
na oferta de veículos novos e 
impactou nos preços de am-
bas as categorias. A situação 
ainda está atípica”, comenta.

Perda do poder de compra gera dificuldades

A internet e as redes so-
ciais são as ferramentas cha-
ves para os empreendedores 
paraibanos. De acordo com a 
pesquisa “Transformação Di-
gital nos Pequenos Negócios 
2022”, realizada pelo Sebrae, 
99% dos empresários acessam 
a internet pelo celular e 57% 
deles têm perfil profissional 
da empresa nas redes sociais. 

O levantamento feito pelo 
Sebrae foi divulgado na últi-
ma semana e mostra o What-
sApp e o Instagram como os 
principais canais de venda 
dos pequenos empreendedo-
res no mundo digital, onde 
70% dos respondentes infor-
mou que utilizam o WhatsA-
pp para vendas e outros 49% 
disseram que fazem isso pe-
las redes sociais. Além disso, 
36% dos empreendedores re-

velaram que mais de 20% das 
vendas do produto ou servi-
ço vem das interações com os 
clientes via internet.

“A internet é uma ferramen-
ta poderosa para as estratégias 
digitais. Se antes ela era vis-
ta mais como um espaço para 
lazer e entretenimento, hoje 
ela está muito forte para os 
negócios. É como se ela fosse 
uma espécie de um novo docu-
mento de identificação do em-
preendedor. Se hoje a empresa 
não está em um espaço digital, 
seja numa rede social ou site, 
é como se não existisse”, co-
mentou o gerente de Relacio-
namento Digital do Sebrae/PB.

O cenário da Paraíba reve-
lado pela pesquisa acompa-
nha a tendência que vem acon-
tecendo no país e na região 
Nordeste. Conforme os núme-

ros, 49% dos empreendedores 
utilizam a internet pelo celular 
entre seis e 10 anos e 87% deles 
consideram de alta importân-
cia o uso do aparelho para os 
negócios e 93% ainda apontam 
que o uso da internet está no 
mesmo patamar de relevância. 

“Com relação à presença 
digital, com tantas mudanças 
em relação à tecnologia, nave-
gabilidade e comportamen-
to do usuário, trabalhar com 
internet virou uma verdadei-
ra fonte de oportunidade. Por 
isso, mais do que estar pre-
sente no meio digital, é preci-
so também saber atuar”, des-
tacou João Jardelino.

Dona de uma loja de rou-
pas femininas que é pura-
mente digital, Juliana Santos 
revela que utiliza as redes so-
ciais nas estratégias de vendas 

e para ampliar o seu públi-
co desde o início do negócio. 
“Tanto o Instagram quanto o 
WhatsApp, você pode divul-
gar gratuitamente o seu pro-
duto. É só fazer conteúdos 
bem elaborados e a gente con-
segue fazer isso”, disse, lem-
brando o alcance com a parte 
paga com anúncios. “Temos 
um alcance bem maior e po-
demos fazer mais vendas. Eu 
utilizo muito os recursos tan-
to de foto como vídeos para 
divulgar para minhas clientes 
e isso facilita a visualização, 
divulgação do produto, mos-
trando detalhes e dicas de 
looks. O contato pessoal tam-
bém é importante. Digamos 
que o WhatsApp e o Insta-
gram são uma porta de entra-
da para a venda presencial”, 
revela a dona da Juss Store.

Empreendedores apostam nas redes sociais
canais de venda 
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Expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic em 13,75% apesar das críticas do governo e de entidades

Copom define hoje nova taxa de juros 
Sob proteStoS

Andreia Verdélio 

Agência Brasil 

Andreia Verdélio 

Agência Brasil 

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central 
(BC) anuncia hoje, em Brasília, 
a nova taxa básica de juros. Em 
meio às pressões do Governo 
Federal, para que haja redução 
da taxa, o órgão deve manter o 
aperto monetário com a Selic 
em 13,75% ao ano.

Em declaração após a pri-
meira reunião do Copom, em 
janeiro, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva afirmou que os ju-
ros altos atrapalham os investi-
mentos e que não existe nenhu-
ma justificativa para que a Selic 
esteja neste momento nesse pa-
tamar. Já o ministro da Fazen-
da, Fernando Haddad, defen-
deu maior coordenação entre a 
política fiscal e a chamada polí-
tica monetária, a cargo do BC, 
para conter a inflação.

Embora a taxa básica tenha 
parado de subir em agosto do 
ano passado, está no nível mais 
alto desde o início de 2017 e os 
efeitos de um aperto monetário 
são sentidos na desaceleração 
da economia. Segundo a edição 
mais recente do boletim Focus, 
pesquisa semanal com analistas 
de mercado, a taxa básica deverá 
ser mantida em 13,75% ao ano, 
pela quinta vez seguida. A ex-
pectativa do mercado financei-
ro, entretanto, é que a Selic en-
cerre o ano em 12,75% ao ano.

Na ata da última reunião, 
em janeiro, o órgão indicou 
preocupação com a deteriora-
ção das expectativas de infla-
ção de prazos mais longos e não 
descartou a possibilidade de no-
vas elevações da taxa Selic caso 
o processo de desinflação não 
transcorra como esperado. O 
aumento dos gastos públicos 
e as incertezas fiscais também 
poderão fazer o Banco Central 
manter os juros elevados por 
mais tempo que o inicialmen-
te previsto.

Também em declaração re-
cente, o presidente do BC, Ro-

berto Campos Neto, defendeu 
a autonomia da instituição na 
definição da política monetária 
e disse que, pensar em uma po-
lítica monetária e uma política 
fiscal de longo prazo, é impor-
tante para ter um crescimento 
econômico sustentável.

Campos avaliou positiva-
mente o pacote de medidas já 
apresentadas pelo governo e 
tem boas expectativas em rela-
ção ao novo arcabouço fiscal que 
será apresentado pelo Ministé-
rio da Fazenda, em substituição 
ao teto de gastos, que limita as 
despesas do governo à inflação 
do ano anterior.

Depois de quedas nos últi-
mos meses de 2022, as expec-
tativas de inflação têm subido. 
Embora tenha apresentado uma 
variação negativa no último bo-
letim Focus, a estimativa de in-
flação para 2023 está em 5,95%.

Em fevereiro, puxado pelo 
grupo educação, com os reajus-
tes aplicados pelos estabeleci-
mentos de ensino na virada do 
ano, o IPCA ficou em 0,84%, se-
gundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Com o resultado, o indicador 
acumulou alta de 1,37% no ano 
e de 5,6% nos últimos 12 meses, 
percentual mais baixo do que 
os 5,77% verificados no período 
imediatamente anterior.

Ontem, centrais sindi-
cais realizaram atos de pro-
testo contra a taxa de juros 
definida pelo BC em algu-
mas cidades do país. Em 
São Paulo, o grupo se re-
uniu em frente à sede do 
banco, na Avenida Pau-
lista, e fez um churrasco 
de sardinha. “A intenção 
é mostrar que os juros al-
tos engordam os tubarões 
rentistas, enquanto, para o 
povo, só sobra sardinha”, 
explicou, em nota, o presi-
dente da Força Sindical, Mi-
guel Torres.

Segundo a Central 

Única dos Trabalhadores 
(CUT), que participou da 
mobilização, os atos tam-
bém reivindicaram a demo-
cratização do Conselho de 
Administração de Recur-
sos Fiscais (Carf), que jul-
ga processos administrati-
vos de grandes devedores. 
“Em geral, [o Carf] benefi-
cia as empresas sonegado-
ras, porque a maioria dos 
conselheiros é empresário”, 
informou a CUT.

Para Adriana Maga-
lhães, do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, a alta 
taxa de juros atrasa o desen-

volvimento social e é uma 
das principais causas da 
miséria no Brasil. “Se o go-
verno pagar 13,75% de juros 
de dívida pública, vai faltar 
dinheiro para saúde, educa-
ção. Nós queremos sair des-
sa situação de miserabilida-
de e pobreza que o governo 
Bolsonaro nos deixou.”

O ato de protesto das 
centrais sindicais também 
pediu a saída do presiden-
te do BC, Roberto Cam-
pos Neto, que foi indicado 
pelo governo Bolsonaro e 
tem mandato até dezem-
bro de 2024.

Centrais sindicais protestam contra o BC
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Entidades 
defendem que 
os juros altos 
geram efeitos 
negativos para 
a população 
mais pobre, ao 
mesmo tempo 
que favorece 
os rentistas

Inflação
Taxa básica é um 

mecanismo utilizado 
para controlar a alta de 
preços e, embora tenha 

parado de subir em 
agosto do ano passado, 
está no nível mais alto 
desde o início de 2017

No primeiro dia da re-
união do Copom, ontem, 
o presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
voltou a atacar o patamar 
dos juros no país e o presi-
dente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto. Em en-
trevista, Lula afirmou que é 
“irresponsabilidade” da au-
toridade monetária manter 

os juros em 13,75% ao ano 
e disse achar que Campos 
Neto não tem compromisso 
com a lei que determinou a 
autonomia do BC.

Para Lula, só o sistema fi-
nanceiro concorda com esse 
nível de juros. “Não há ne-
nhuma razão, nenhuma ex-
plicação, nenhuma lógica, 
só quem concorda com ju-
ros alto é o sistema financei-
ro, que sobrevive e vive dis-
so. E ganha muito dinheiro 
com as especulações. Mas 

as pessoas sérias que traba-
lham, os empresários que 
investem, sabem que não 
está correto”, disse o presi-
dente aos jornalistas.

E emendou: “Eu acho 
que o presidente do Banco 
Central não tem compro-
misso com a lei que foi apro-
vada de autonomia do BC. 
A lei diz que é preciso cui-
dar da responsabilidade da 
política monetária, mas é 
preciso cuidar da inflação 
também, do crescimento do 

emprego, coisa que ele não 
se importa.”

Lula disse que vai conti-
nuar “batendo” e “tentando 
brigar” para que haja uma 
redução nos juros brasileiros 
que, segundo ele, não estão 
embasados por razão, expli-
cação ou lógica.

Ele afirmou nunca ter se 
importado com autonomia 
do Banco Central e lembrou 
que, só daqui a dois anos, 
poderá mudar o presidente 
do órgão.

Lula vê irresponsabilidade em manter taxa
Giordanna Neves e
Sofia Aguiar
Agência Estado

O Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) in-
forma, em boletim, que 69,1% 
de 149 negociações referen-
tes à data-base de fevereiro 
alcançaram resultados aci-
ma da inflação definida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

De acordo com a entidade, 
outros 23,5% dos reajustes na 
data-base ficaram em linha 
com o índice inflacionário e 
7,4% ficaram abaixo da infla-
ção. O boletim informa que o 
desempenho das negociações 
em fevereiro “ficou semelhan-
te ao das duas datas-bases 
anteriores, em especial à de 
dezembro de 2022, em que 
predominaram os reajustes 
acima do INPC”.

Entre os setores, as nego-
ciações com maiores aumen-
tos reais foram registradas na 
indústria (76,9%) e no setor de 
serviços (74%). Também hou-

ve aumento real no comércio 
(56%), que teve a maior quan-
tidade de reajustes abaixo da 
inflação (11%), seguido pela 
indústria (8%) e pelo setor de 
serviços (5,9%).

Contudo, o Dieese salienta 
que “o quadro que começa a 
ser desenhado para 2023 mos-
tra predominância dos rea-
justes acima da inflação, em 
forte contraste com o ocorri-
do em anos anteriores”.

De acordo com a entidade, 
73,6% dos 1.184 reajustes ana-
lisados desde o começo do ano 
até 9 de março garantiram ga-
nhos acima do INPC, contra 
19,3% em linha com o índice e 
7,1% abaixo da inflação.

Dieese: 69,1% dos reajustes 
foram maiores que inflação

negociação Salarial

Italo Bertão Filho 

Agência Estado
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Entre os 
setores, as 
negociações 
com maiores 
aumentos 
reais foram a 
indústria e os 
serviços

O potencial de destina-
ção social do Imposto de 
Renda (IR) é de R$ 9,65 bi-
lhões em 2023, informou a 
Receita Federal à reporta-
gem. A destinação do IR é 
uma forma de incentivar 
projetos sociais e culturais, 
em que o contribuinte pode 
doar parte do seu imposto 
para fundos especiais - da 
criança e do adolescente, e 
da pessoa idosa - atividades 
audiovisuais, na área de cul-
tura, além de projetos des-
portivos e paradesportivos.

O valor potencial para 
este ano corresponde ao to-
tal que pode ser destinado, 
considerando tanto os va-
lores que já foram doados 
ao longo do ano calendário 

2022 e que serão informa-
dos na declaração pelo con-
tribuinte, quanto o valor que 
poderá ser destinado direta-
mente na Declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) de 2023, mediante 
pagamento de Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf).

O período de entrega da 
DIRPF foi aberto em 15 de 
março e segue até 31 de maio. 
A expectativa da Receita é re-
ceber 39,5 milhões de decla-
rações até o fim do prazo.

Pessoas físicas podem 
destinar até 6% do impos-
to devido ou 7%, se incluir 
projetos esportivos. Se a des-
tinação for feita diretamen-
te na declaração, o limite é 
de até 3% do imposto para 
cada fundo - crianças e ado-
lescentes; e idosos. Esses va-

lores são abatidos do impos-
to de renda devido, ou seja, o 
contribuinte não paga nada 
a mais por isso. Nos casos 
em que o cidadão tem im-
posto a restituir, o valor será 
somado à restituição.

Há vários anos, a Recei-
ta Federal mantém ativa a 
Campanha Destinação, para 
estimular esse tipo de doa-
ção. Em entrevista no fim 
mês passado, para detalhar 
as regras da declaração do 
IR, o subsecretário de Arre-
cadação, Cadastros e Aten-
dimento da Receita, Mario 
Dehon, destacou a impor-
tância desse ato.

“O imposto serve para fi-
nanciar as políticas públicas 
de forma geral, mas quan-
do você destina parte do IR 
você sabe exatamente onde 
ele vai ser aplicado”, disse. 

“Isso pode fazer a diferen-
ça para determinados fun-
dos”, completou.

Na página da Receita, há 
o passo a passo sobre como 
fazer a destinação para pes-
soas físicas e empresas.

Destinação social pode chegar a R$ 9,65 bi
impoSto de renda

Incentivo
Doação de parte dos 

impostos ajuda projetos 
sociais e culturais 

voltados para a criança 
e o adolescente 

ou pessoa idosa, e 
atividades audiovisuais 
e projetos desportivos

Ato também pediu a saída do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem mandato até dezembro de 2024

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
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Associação indígena que representa 150 comunidades acionou o STF para sustar a audiência prevista para 9h

Senado quer ouvir garimpeiros hoje
conflito yanomami

Marcello Casal Jr 

Agência Brasil

L ouvo a Deus por ter conhecido Pe. 
José Comblin, por ter lido vários livros 
dele e por tudo que ele foi e significa 

para nós e para a nossa igreja. 
Belga de nascimento, brasileiro por 

opção, com uma alma Latino-americana. 
Viveu entre nós: despojado, livre, 

fraterno e comprometido. Marcado pelo 
espírito ecumênico e crítico. 

Comprometeu-se com o projeto igreja 
“Povo de Deus”. E sonhou com uma 
igreja não pensada em “pirâmide”, mas 
uma igreja “círculo”. Uma igreja menos 
clerical, mais de base, do povo; menos 
romana, mais comunidade; menos igreja 
do passado, mais igreja do futuro; uma 
igreja guiada mais pelo Espírito Santo, e 
menos pelo direito canônico; uma igreja 
missionária, que vai a periferia e até 
a China. Uma igreja que deixa de ser 
acomodada. Uma igreja samaritana, que 
cuida dos caídos da beira de estrada. 
Uma igreja mais fraterna. Uma igreja 
solidária com as lutas do povo sofrido. 

Andando pelo Nordeste, descobriu o 
Padre Ibiapina. Estudou a sua vida. E 
colocou-o como modelo para o clero. Pe. 
Ibiapina: Apóstolo do Nordeste, Peregrino 
da Caridade, Andarilho, Missionário. 
Assim como Pe. Ibiapina, o Pe. Comblin 
deixou o conforto da cidade grande para 
ser farol para o povo humilde e religioso 
do interior nordestino. 

Quando completou 75 anos numa 
entrevista Pe. José disse: “Queria ser 
enterrado no cemitério de Pe. Ibiapina 
em Santa Fé que é uma terra bendita 
e santificada, com a esperança de 
ressuscitar um dia na companhia de Pe. 
Ibiapina”. 

Padre José escreveu muito: 70 livros 
e 415 artigos traduzidos em diversos 
idiomas. Deu inúmeras palestras. 
Assumiu cursos para lideranças religiosas 
do meio rural; para doutores em teologia 
das faculdades, para religiosas inseridas 
e bispos em assembleia. Ajudou a igreja 
do Brasil e da América Latina com suas 
reflexões, e com sua leitura da conjuntura, 
situando a igreja no mundo sócio-
econômico-político.  

Nos obrigava a pensar, incomodava 
os acomodados. Suas ideias, a partir da 
fé e do evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, mexeram com as estruturas da 
igreja institucional e com o autoritarismo 
da sociedade injusta.  

Eu aprendi muito acompanhando os 
leigos que desejavam preparar-se melhor 
para sua missão evangelizadora, fazendo 
o Breve Curso de Teologia. Foram quatro 
livros de Pe. José que serviram de manual 
para quatro anos: A missão do Filho. A 
missão do Espírito Santo. A Igreja e sua 
missão. E A sabedoria cristã.  

Lendo e estudando em grupos. Todos 
receberam a tarefa de casa para ouvir 
o povo. E depois “no curso”, em diálogo 
comparar as respostas do povo com a 
palavra bíblica e confrontar tudo isso 
com os documentos oficiais da igreja. 
Aprendemos a respeitar a fé do povo 
e a respeitar riqueza da religiosidade 
popular. O povo evangeliza e é 
evangelizado. Refletimos também os 
obstáculos da evangelização.  

Logo depois da sua morte publicaram 
na internet centenas de mensagens 
em várias línguas, lembrando as mil e 
uma faces de Padre José Comblin. Os 
títulos dos artigos de jornais, revistas 
blogs e sites formam uma bela ladainha: 
Renomado teólogo, Expoente da Teologia 
da Libertação, Pastor dos pequeninos do 
Pai, Assessor de Dom Helder, Profeta da 
Esperança, Doutor Honoris Causa, Uma 
história é indelével, Profeta da Liberdade, 
Guiado pelo Espírito... 

Padre José, nós lhe agradecemos por 
tudo! 

Padre José Floren

Padre 
  José Floren

Colaboração

A Associação Urihi, que re-
presenta mais de 150 comuni-
dades Yanomami em Roraima, 
recorreu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para suspender 
a audiência pública que pre-
tende ouvir representantes de 
cooperativas de mineração e 
de associação do ouro.

A reunião está marcada 
para, às 9h de hoje, na Comis-
são Externa do Senado, criada 
para acompanhar as ações na 
Terra Indígena.

No mandado de seguran-
ça, a Urihi pede, além da não
-realização da audiência, que 
parte do plano de trabalho da 
Comissão seja suspenso. A 
suspensão solicitada se refe-
re justamente aos depoimen-
tos de representantes de coo-
perativas de garimpeiros, da 
Associação Nacional do Ouro 
e da Cooperativa Minero Ar-
tesanal de Roraima.

A Associação Urihi alega 
desvio de finalidade e desvir-
tuamento do foco do colegia-
do, que é o de representar o Se-

nado na gestão da grave crise 
humanitária.

Na ação, o advogado da As-
sociação, Henrique Feijó Me-
nezes, fala, inclusive, em plano 
de trabalho enviesado e apro-
vado no sentido de ouvir os ga-
rimpeiros. Ele conclui dizendo 
que: “Está evidente o interesse 
da maioria da Comissão que 
não é a causa Yanomami e sim 
uma generosa proteção aos ga-
rimpeiros ilegais”.

A Comissão Externa do Se-
nado é composta pelos três 
senadores de Roraima, Chi-
co Rodrigues (PSB), que pre-
side o colegiado; Dr. Hiran 
(PP), que é o relator; e Me-
cias de Jesus (Republicanos). 
Além deles, compõem o co-
legiado Eliziane Gama (PS-
D-MA), Humberto Costa (PT
-PE), Marcos Pontes (PL-SP), 
Zenaide Maia (PSD-RN) e Lei-
la Barros (PDT-DF).

Oficialmente, a comissão 
ainda não foi notificada da ação. 
O senador Chico Rodrigues 
informou à reportagem que 
aguarda o comunicado para 
definir os próximos passos.

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília 
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O número de idosos no Bra-
sil continua crescendo. De 2012 a 
2020, houve aumento de 39% de 
pessoas na terceira idade. Segun-
do dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) de 2021, 
mais de 14% da população do país 
já passou dos 60 anos. O principal 
hobby desses brasileiros se man-
tém tradicional: assistir à TV.

Uma das companhias das 
pessoas da terceira idade tem 
sido a TV aberta. De acordo com 
levantamento da Kantar Me-
dia de 2022, 91% dos especta-
dores com mais de 60 anos con-
somem os canais tradicionais 
de televisão. É o caso da apo-
sentada Severina Antônia, de 60 
anos, e que reside no Centro da 
cidade de Rio Tinto - a 60km de 

João Pessoa, capital da Paraíba. 
Dona Severina mora sozinha e 
disse que a TV dela é a compa-
nheira perfeita da casa, princi-
palmente agora, que foi instalado 
o kit com a nova antena parabó-
lica digital. 

Antes, enfatiza, além de não 
conseguir enxergar a imagem 
perfeita, só tinha dois canais à 
disposição. “Era um sacrifício ver 
televisão”, disse a aposentada. 
Após a instalação do equipa-
mento, dona Severina ganhou, 
além da imagem e som perfei-
tos, 50 canais a mais - agora são 
52 canais -, para poder ficar ain-
da mais perto da ‘companheira’. 
Ela brinca que não perde as no-
velas de jeito nenhum, principal-
mente as que passam à tarde, e o 
noticiário. 

Instalação gratuita
Dona Severina faz parte dos 

beneficiários de programas so-
ciais do Governo Federal que têm 
direito à instalação gratuita da 
nova parabólica digital. 

Os critérios para ter direi-
to são: fazer parte de progra-
mas sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) e ter a antena 
parabólica tradicional instala-
da e em funcionamento. Para 
saber se têm direito, os interes-
sados precisam entrar em conta-
to com a Central de Atendimen-
to da Siga Antenado através do 
telefone 0800 729 2404 ou pelo 
site www.sigaantenado.com.br.  
Criada por determinação da 
Anatel, a Siga Antenado é res-
ponsável por apoiar a popula-
ção durante a migração do sinal 

de TV utilizado pelas parabóli-
cas tradicionais (banda C) para 
o sinal das parabólicas digitais 
(banda Ku).

TV aberta é hobby de 91% dos idosos no Brasil
pesquisa

Estão abertas, até o próximo 
dia 29 de março, as inscrições do 
processo seletivo para participa-
ção na terceira turma do curso 
de formação em Redes 5G, pro-
movido pelo Centro de Energias 
Alternativas e Renováveis da 
Universidade Federal da Paraíba 
(CEAR/UFPB), em parceria com 
a Associação para Promoção da 
Excelência do Software Brasilei-
ro (Softex). 

Estão sendo oferecidas 70 va-
gas na formação, aberta à ampla 
concorrência, além de formação 
de cadastro de reserva. 

Para participar, o candida-
to deve ter: conhecimentos bá-
sicos em Programação; cursado 
Cálculo Fundamental, Álgebra 
e Estatística; capacidade de lei-
tura técnica em língua inglesa; e 
disponibilidade de 40 horas para 
frequência no curso. 

De acordo com o edital publi-
cado pelo Cear, as inscrições – com 
o envio da documentação exigida 
– devem ser realizadas por meio 
de formulário eletrônico. 

A seleção ocorrerá em duas 
etapas, sendo a primeira com-
posta pela análise do Coeficien-
te de Rendimento Acadêmico 
(CRA) e a avaliação da docu-
mentação enviada e do currícu-
lo Lattes. 

Já a segunda etapa consistirá 
em uma prova online sobre con-
ceitos básicos de Programação, 
Cálculo Fundamental, Álgebra 
e Estatística. 

O resultado será publicado 
no próximo dia 5 de abril. Os 
candidatos classificados fora do 

número de vagas farão parte do 
cadastro de reserva e podem 
ser convocados para esta tur-
ma, em caso de não-preenchi-
mento de alguma vaga, ou para 
as próximas turmas que serão 
realizadas. 

As aulas da capacitação terão 
início no dia 10 de abril deste ano 
e ocorrerão de forma remota – 
com aulas gravadas (assíncronas) 
e ao vivo (síncronas) – ou presen-
cial (em dias específicos). As au-
las síncronas serão às sextas-fei-
ras, no horário das 19h às 21h.

UFPB abre as inscrições do processo 
seletivo para o curso de Redes 5G

até dia 29

Estão sendo oferecidas 70 vagas abertas à ampla concorrência

Depois de passar por Baía da 
Traição (PB), pelo Museu de Arte 
Popular da Paraíba (MAPP) e 
pela Central de Integração Aca-
dêmica Paulo Freire da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), a exposição itinerante 
“Potiguara: Cenas e Poemas” 
pode ser conferida na entrada do 
Departamento de Arte e Mídia 
(Dart) da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). Re-
sultado de um trabalho conjunto 
entre Paizinha Lemos e Norma-
na Natália Passos, ela segue em 
cartaz até a sexta-feira (24), inse-
rida na iniciativa “Educompoe-
sia”, realizada pela docente Maí-
ra Nunes.

Paizinha, que é jornalista 
e fotógrafa da Coordenadoria 
de Comunicação (Codecom) da 
UEPB, e Normana, professora 
do Departamento de Educação 
da Instituição, explicaram que 
“Potiguara: Cenas e Poemas” 
já recebeu mais de 600 pessoas, 
desde que começou a ser exibi-
da no ano passado.

UFCG acolhe a 
exposição itinerante
Potiguara no Dart

cenas e poemas

Foto:Angélica Gouveia
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Segundo 
dados da 
Pnad Contínua 
de 2021, mais 
de 14% da 
população do 
país já passou 
dos 60 anos 
de idade
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Águas que chegaram à Paraíba no dia 10 de março de 2017 estão transformando a vida da população de várias cidades

Transposição beneficia agricultores
rio são francisco

Localizado na região do 
Alto Rio Paraíba, no cha-
mado Polígono das Secas, 
o município de Sumé está 
entre os que são castiga-
dos pela estiagem. Seu bio-
ma é a caatinga, vegetação 
típica das regiões mais se-
cas e, por lá, os agriculto-
res apelam por bons in-
vernos para garantir que a 
plantação, da qual sobre-
vivem, resista, mas nor-
malmente, as chuvas são 
insuficientes. É nesta ci-
dade, com população es-
timada em pouco mais de 
17 mil habitantes (IBGE-
2021), que mora a agricul-
tora Ivaldete Palmeira de 
Sousa Almeida que, aos 59 
anos, viu o sonho da trans-
posição do Rio São Francis-
co virar realidade.

“As águas do São Fran-
cisco chegaram por aqui e 
depois disso as coisas mu-
daram muito. Antes, esta-
va tudo seco e o rio que ti-
nha aqui não atendia toda 
a Comunidade Conceição. 
Agora temos água”, come-
mora.

Ela destaca que, com as 
águas da transposição, a 
agricultura melhorou mui-
to porque a captação da 
água passa em sua pro-
priedade, o Sítio Concei-
ção. “Foram muitos anos 
de espera. Esse era meu so-
nho de criança e hoje vejo 
realizado. É uma felicida-
de”, comemora.

Ivaldete lembra que an-
tes da chegada da transpo-

sição, só era possível plan-
tar na época de chuva e, 
mesmo assim, não conse-
guia colher toda a lavou-
ra. Ela ressalta que a maior 
parte dos agricultores ri-
beirinhos da comunida-
de sobrevive da lavoura. 
“A gente planta maracujá, 
coentro, melão, milho, fei-
jão. Antes era seco e agora 
está tudo verdinho”, en-
fatiza.

Além das chuvas recen-
tes, a agricultora ressal-
ta que são muitos os be-
nefícios de contar com as 
águas do Rio São Francis-
co. “A transposição trouxe 
uma nova vida para quem 
depende da agricultura. 
Só não trabalha quem não 
quer”, constata.

Fotos: Ivaldete de Sousa Almeida

 “A vida das pessoas que 
tanto sofreram com a es-
cassez de água na Paraí-
ba teve uma mudança to-
tal”. Assim, o presidente da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba 
(Aesa-PB), Porfírio Lourei-
ro, define os resultados da 
transposição na Paraíba, 
embora a obra, que é fede-
ral, ainda esteja em anda-
mento.

Ele relata que foi cria-
da uma segurança hídrica 
para toda a região, fomen-
tando seu desenvolvimen-
to.  Assim, várias pessoas 
dali que estavam moran-
do em outras cidades, vol-
taram porque, a partir da 
chegada das águas, vão ter 
condições de fazer plantios 
e, consequentemente, ge-
rar desenvolvimento com 
a renda.

Porfírio Loureiro afir-
ma que hoje, no Cariri pa-
raibano a carcinicultura – 
cultura do camarão é uma 
realidade, e todos esses 
usuários são outorgados 
no Eixo Leste pela Aesa e, 
no Eixo Norte, como o rio 
é federal, pela Agência Na-
cional de Águas (ANA).

“Então, a mudança é 
total. O governador João 
Azevêdo está fazendo um 
grande projeto de adutoras 
para dar segurança hídrica 
a todas as regiões. A Trans-
paraíba ramal Curimataú, 
a Transparaíba ramal Cari-

ri e a Adutora do Brejo, que 
também é uma adutora que 
vai atender o Brejo e vai pe-
gar água da transposição. 
Com isso, quase todas as 
regiões vão ser beneficia-
das”, constata.

E emenda: “Eu sempre 
digo que a Paraíba é um 
dos estados mais benefi-
ciados com a chegada da 
transposição. Nós tínha-
mos um déficit hídrico e 
estamos podendo atender 
várias situações de desen-
volvimento da nossa re-
gião com a chegada do São 
Francisco”.

Esperança
As obras da transposi-

ção do Rio São Francisco 
ainda não foram concluí-
das e, por isso, há vários 
municípios paraibanos que 
permanecem à espera, so-
frendo com as dificulda-
des impostas pela seca. A 
esperança dos agriculto-
res é que o trabalho avan-
ce e que, em pouco tempo, 
todos possam comemorar 
a chegada das águas.

O agricultor João Lau 
mora no município de Sapé 
e explica que, nessa região, 
a transposição deve envol-
ver o trecho entre Mogeiro 
e Araçagi. Por enquanto, 
porém, os agricultores per-
manecem à espera. “Aqui 
não teve mudança porque 
a obra ainda não chegou, 
mas a expectativa é gran-

de para todos nós que so-
mos agricultores”, diz.

O grande desejo dele e 
de todos os demais traba-
lhadores que dependem 
da agricultura para sobre-
viver é que a obra seja con-
cluída e que ofereça muita 
água para irrigação das la-
vouras.

“Sabemos que o traba-
lho da transposição está 
em andamento e a esperan-
ça é que isso aconteça em 
breve, levando água para 
Itabaiana, São José dos Ra-
mos, Riachão do Poço, So-
brado, Sapé, Mari, Cuité de 
Mamanguape, benefician-
do mais de 10 mil agriculto-
res. Agora, no Sertão, já tem 
mudança”, observa.

 

Grande projeto de adutoras dará 
segurança hídrica a todas regiões

O Ministério da Integra-
ção e Desenvolvimento Re-
gional (MIDR) informou 
que toda estrutura previs-
ta para a Paraíba dentro da 
obra da transposição foi con-
cluída e mais de 140 muni-
cípios são beneficiados no 
estado que é atendido pe-
los Eixos Leste, desde 2017, 
e Norte, a partir de 2022.  

O investimento total da obra 
é de cerca de 12 bilhões de 
reais, quando considera-
dos apenas os Eixos Norte 
e Leste. Se somados os ra-
mais associados, esse va-
lor alcança cerca de 14 bi-
lhões de reais já investidos. 
O investimento nos Eixos 
Norte e Leste foram de R$ 
7,4 bilhões e R$ 4,5 bilhões 

de reais, respectivamente. 
As estimativas realizadas 
pelo MIDR indicam que 
mais de 12 milhões de pes-
soas tenham garantia de se-
gurança hídrica com a trans-
posição. São cerca de 8,1 
milhões de pessoas atendi-
das pelo Eixo Norte e 3,9 mi-
lhões de pessoas pelo Eixo 
Leste.

Ministério ressalta que toda estrutura 
da obra foi concluída na Paraíba

Plantações de maracujá, coentro, melão, milho e feijão mudaram para melhor a paisagem em regiões beneficiadas pela transposição

“Foram muitos 
anos de 
espera. Esse 
era meu sonho 
de criança 
e hoje vejo 
realizado. É 
uma felicidade

Ivaldete de Sousa Almeida

As águas da transposição 
do Rio São Francisco chega-
ram na Paraíba no dia 10 de 
março de 2017, no município 
de Monteiro, conforme o pre-
sidente da Aesa-PB, Porfírio 
Loureiro. No Eixo Norte está 
sendo liberada água da bar-
ragem de Caiçara, passando 
por São Gonçalo, e atenden-
do o Rio Piranhas. A Paraí-
ba está sendo atendida pelos 
dois eixos que estão em pré
-operação. Pelo Eixo Leste, há 
mais tempo e, pelo Eixo Nor-
te, a partir de 2022. Somando 
o total de pessoas atendidas 
até agora pelos dois eixos na 
Paraíba, são quase 2 milhões, 
sendo mais de um milhão e 
trezentos e cinquenta mil só 
no Eixo Leste.

Ele reforça que a obra é 
toda federal, e a Paraíba tem 
obras complementares em 

parceria com o Governo Fe-
deral, como a do canal Acauã
-Araçagi. O Governo do Esta-
do está fazendo, com recursos 
próprios, a Transparaíba ra-
mal Cariri e a Transparaíba 
ramal Curimataú.

Os dois eixos principais, o 
Leste e o Norte, estão prontos. 
A outra obra que está faltan-
do para beneficiar a Paraíba é 
o ramal do Piancó que entra 
pela cidade de Conceição, no 
Açude de Condado, e desá-
gua o Rio Piancó benefician-
do toda a região do Sertão. 
Essa, segundo ele, é a terceira 
entrada, considerada bastan-
te importante para a Paraí-
ba, e ainda aguarda licitação 
do Governo Federal para ser 
iniciada.

Ele acrescenta que, na 
Paraíba, com as obras com-
plementares do Governo do 

Estado somadas à terceira en-
trada do ramal, praticamente 
todos os municípios – entre 
80% e 90% - vão ser beneficia-
dos com a transposição, não 
diretamente pelos eixos, mas 
sim pelas obras complemen-
tares que o Governo do Esta-
do está fazendo.

“Hoje a transposição ain-
da não está em operação co-
mercial. Ela está em pré-ope-
ração, mas nós estamos sendo 
atendidos através do eixo 
Leste rumo a Monteiro. Essa 
água sai do portal Monteiro, 
passa pelo Açude de Poções, 
Camalaú e chega até o Açu-
de de Boqueirão para atender 
mais de um milhão de pes-
soas. Estamos liberando água 
de Boqueirão para atender o 
a Açude de Acauã e, a partir 
daí, até o município de Ita-
baiana”, explica. 

Estado está sendo atendido pelos 
dois eixos que estão em pré-operação

n 

Porfírio 
Loureiro 
afirma 
que, hoje, 
no Cariri 
paraibano, a 
carcinicultura 
(cultura do 
camarão) é 
uma realidade



No próximo domingo (26), Sousa e 
Botafogo entram em campo pela parti-
da de volta das semifinais do Campeo-
nato Paraibano, às 16h, no Estádio Mari-
zão, em Sousa, num confronto que vale 
vaga na final. No entanto, nos bastido-
res o duelo já começa bem antes da bola 
rolar, rodeado de polêmicas que esquen-
tam o clima para o jogo no Sertão.

Na primeira partida disputada no 
último fim de semana, em João Pessoa, 
melhor para o Botafogo, que saiu na 
frente do confronto com a vitória por 1 
a 0 e levou a vantagem de jogar por um 
empate na partida da volta para se ga-
rantir na final. Mas o fato é que as duas 
equipes saíram na bronca com a arbitra-
gem ao fim do jogo.

O Botafogo contestou a não marca-
ção de duas penalidades, que na visão 
da diretoria do clube, prejudicou a equi-
pe. O Sousa, por sua vez, também ques-
tionou a não marcação de um pênalti na 
segunda parte do jogo. Alegando que o 
clube se sentiu prejudicado por erros de 
arbitragem, a diretoria do Botafogo to-
mou a decisão de pedir à Federação Pa-

raibana de Futebol (FPF-PB) para que 
a partida de volta, no Marizão, tenha 
VAR, árbitro Fifa e exame antidoping.

“Os erros de arbitragem aconteceram 
e são evidentes. Diferentemente do que 
alguns dirigentes fazem, que é ficar se 
valendo de bravatas na imprensa, o Bo-
tafogo-PB prefere usar o regulamento, 
aquilo que é de direito, que é, neste mo-

mento agora, pedir árbitros de fora, VAR 
e exame antidoping, que são coisas que 
o regulamento permite. Não vou ficar 
fazendo bravatas na imprensa contra a 
arbitragem ou contra a Comissão de Ar-
bitragem, mas eu acho que é um direi-
to que o Botafogo-PB tem e que a gente 
vai fazer valer”, disse Alexandre Caval-
canti,  presidente do Botafogo.

Quem não assimilou o posiciona-
mento da diretoria alvinegra foi o pre-
sidente do Sousa, Aldeone Abrantes. O 
dirigente alviverde contestou a postu-
ra e protocolou junto a FPF-PB o pedi-
do de antecipação do confronto para as 
15h, alegando precaução quanto a ma-
nutenção do sistema de iluminação do 
Estádio Marizão.

“Me estranha um clube contestar a 
arbitragem, quando de fato a Paraíba 
sabe quem manipulou e foi beneficiado 
com arbitragem em outras primaveras. 
No jogo de estreia contra o Sousa hou-
ve um pênalti não marcado a nosso fa-
vor contra o próprio Botafogo. Solicita-
mos à FPF-PB a antecipação do horário 
da partida para as 15, em virtude de ma-
nutenções no sistema de iluminação do 
Marizão. Que eles se preparem e tra-
gam arbitragem Fifa, VAR e, principal-

mente, exame antidoping, para a gente 
realmente saber quem que joga dopa-
do”, disse Aldeone Abrantes.

Em contato com a reportagem do Jor-
nal A União, o presidente do Botafogo 
Alexandre Cavalcanti confirmou a soli-
citação do VAR, arbitragem Fifa e exame 
antidoping, mas disse não entender a 
possível antecipação do horário do con-
fronto, das 16h para as 15h.

“O Botafogo já solicitou todas as pro-
vidências, tudo de acordo com o regula-
mento. Com relação a mudança do horá-
rio, nós não temos problemas com isso, 
apenas acho estranho esse pedido por 
parte da diretoria do adversário”, disse.

Já Aldeone Abrantes chegou a dizer 
que não via problemas em relação a mo-
dificação no horário do jogo e esperava 
que a FPF-PB atendesse o pedido solici-
tado pelo clube. “Não há novidade em 
uma partida ser disputada às 15h no Es-
tádio Marizão. Já disputamos jogos im-
portantes nesse horário por diferentes 
competições. A iluminação do estádio 
passa por um processo de manutenção, 
não podemos correr o risco de ser pena-
lizado com apagões no decorrer do jogo”, 
explicou Aldeone. No final do expedien-
te de ontem, a FPF manteve o jogo às 16h.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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O Campinense se despede, hoje, 
de sua sétima participação na Copa 
do Nordeste. A Raposa recebe o Vitó-
ria-BA a partir das 21h30, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, pela 
última rodada da fase de grupos da 
competição regional.

No ano que marcou os 10 anos da 
conquista da Copa do Nordeste de 
2013, o clube deixou a desejar na dis-
puta da atual edição. O Rubro-negro 
chega à última rodada sem chances 
de avançar para a segunda fase, ocu-
pa a lanterna do grupo B com cinco 
pontos. Em sete partidas disputadas, 
o clube tem o retrospecto de uma vi-
tória, dois empates e quatro derrotas, 
o que corresponde à segunda pior 

campanha até esta última rodada da 
1ª fase, entre as dezesseis equipes que 
disputam o torneio.

Depois do fracasso na disputa do 
Campeonato Paraibano, com a elimi-
nação ainda na fase classificatória, o 
clube demitiu o ex-treinador Leston 
Júnior. Neste jogo que marca a despe-
dida da equipe na competição, quem 
estará no comando da partida, de for-
ma interina, é o preparador físico Fa-
brício Tavares. O treinador quer ter-
minar a participação com uma vitória 
diante do rubro-negro baiano.

“Independente das circunstâncias, 
temos que entrar em campo e dar o 
nosso melhor. Passei para os jogado-
res a responsabilidade que eles têm 
de honrar a instituição, lógico que eles 
não estão motivados, como se a parti-
da valesse uma classificação ou um tí-

tulo. Mas estão motivados e compro-
metidos para honrarem a camisa que 
estão vestindo. O nosso objetivo é de 
buscar a vitória”, pontuou.

Já eliminado do torneio, o Vitória
-BA entrará em campo apenas para 
cumprir tabela e será representado 
pelo time sub-20. O elenco principal 
está em fase de intertemporada  pela 
disputa do Campeonato Brasileiro da 
Série B, que começa em 14 de abril e 
o primeiro jogo é contra a Ponte Pre-
ta-SP, no Estádio Barradão, em Salva-
dor-BA. O duelo de Rubro-negros, em 
Campina Grande, será comandado 
pela arbitragem sergipana de Thays-
lane de Melo Costa, além dos assisten-
tes Rodrigo Guimarães Pereira e Da-
niel Vidal Pimentel. Quem fica como 
árbitro reserva é a paraibana Ruthya-
nna Camilo Medeiros da Silva.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Campinense encerra a disputa contra o Vitória-BA
copa do nordeste

Belo quer arbitragem da Fifa, VAR e exame antidoping; já o Dinossauro pediu para jogar às 15h

Bastidores agitados para decisão
             sousa x botafogo   

Aldeone chegou a defender o horário 
do jogo às 15h, mas pleito foi negado

Foto: Roberto Guedes

Foto: Cristiano Santos/Botafogo
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Jogadores do Campinense durante o treino para a última partida na Copa do NE

Presidente do Botafogo, Alexandre 
Duarte, quer mais segurança para 
a equipe: “Os erros de arbitragem 
aconteceram e são evidentes”
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Petrúcio Ferreira, Cícero Nobre e Joeferson Marinho viajam na sexta-feira para mais uma competição em São Paulo

Paraibanos no Circuito Loterias Caixa
atletismo

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Petrúcio Ferreira, Cícero 
Nobre e Joeferson Marinho 
se preparam para disputar a 
1ª Fase Nacional do Circui-
to Loterias Caixa de Atletis-
mo que acontece nos dias 25 
e 26 de março, no Centro de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo. O circuito, idealiza-
do e organizado pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), 
tem como objetivo melhorar 
o nível técnico do atletismo, 
halterofilismo, natação e tiro 
esportivo, modalidades nas 

quais o órgão atua como con-
federação. 

As provas reúnem atletas 
de elite e novos talentos do 
paradesporto brasileiro. Os 
representantes paraibanos, 
que irão disputar as provas de 
100 e 400 metros rasos e lan-
çamento de dardo, viajam na 
próxima sexta-feira, 24. Neste 
ano já foi realizada a 1ª Fase de 
halterofilismo, também no CT 
Paralímpico, e de tiro esporti-
vo, no Rio de Janeiro. 

Para Joeferson, Cícero e  
o paraense Alan Fonteles, 
a competição é mais uma 
oportunidade de somar pon-

tos para o índice necessário à 
classificação do Mundial, que 
acontece em julho, na capi-
tal francesa. Petrúcio já tem a 
vaga garantida graças ao ouro 
conquistado nas Paralimpía-
das de Tóquio.

Petrucio Ferreira da Silva, 
da classe T-47 (para atletas 
com deficiência nos membros 
superiores) e Joeferson Mari-
nho, da  T-13 (para atletas com 
deficiência visual) vão correr 
os 100 metros. Já Cícero No-
bre, da classe F-57 (para atle-
tas com deficiência nos mem-
bros inferiores que competem 
em cadeiras de rodas) com-

petirá no lançamento do dar-
do e Allan Fonteles, da classe 
T- 62 (para atletas duplamen-
te amputados do joelho para 
baixo que competem corren-
do ou saltando usando próte-
ses), correrá as provas de 100 
e 400 metros.

“Expectativa sempre de 
dar o meu melhor na pista. 
Ainda não vale índice para as 
Paralimpíadas de Paris, em 
2024, mas é a primeira com-
petição da temporada e o ob-
jetivo é dar o nosso melhor na 
competição”, destacou o cam-
peão paralímpico, Petrúcio 
Ferreira. 

O tempero, bem apimentado, para o 
segundo jogo decisivo entre Botafogo e 
Sousa pelas semifinais do Campeonato 
Paraibano já está cheirando no ar, mas 
ainda não deu para perceber, mesmo 
alguém, com o olfato aguçado, se cheira 
bem ou mal. No entanto, há muita 
desconfiança no ar que pode cheirar mal.

Não sabe se a guerra declarada 
nas mídias sociais é tão somente para 
promover o confronto ou se para declarar 
um estado de guerra, de afronta, no sentido 
de afastar torcedores do Estádio Marizão. 
Infelizmente, dirigentes, que se comportam 
como torcedores radicais, deixam de lado a 
razão e mergulham cegamente na paixão.

O estopim de tudo isso vem do último 
sábado, quando o Botafogo venceu o 
Sousa por 1 a 0 e reclamou bastante da 
arbitragem por não ter assinalado um ou 
dois pênaltis em favor do alvinegro da 
capital. Após o jogo, uma grande confusão 
acabou sendo registrada no corredor 
que dá acesso às cabines de rádio do 
Almeidão, já que o sócio benemérito do 
Botafogo, Breno Morais, segundo relatos 
e vídeos divulgados pelas mídias sociais, 
apareceu agredindo verbalmente os 
profissionais da Rádio CBN - Pedro Alves 
e Fábio Hermano - e Elialdo Silva - Rádio 
Pop FM -, notadamente contrariado por 
comentários não favoráveis ao seu clube, 
ferindo frontalmente a liberdade dos 
profissionais de imprensa. 

Em outro setor, o vice-presidente do 
Botafogo, Afonso Guedes, investe contra 
Fábio Hermano. Nenhuma das ações 
são justificáveis. Respeitem o direito 
de expressão!. Cenas deploráveis e 
repudiadas em notas oficiais pelos 
Sindicatos de Jornalistas, Associações de 
classes e até da Federação Paraibana de 
Futebol, que ganharam o noticiário no fim 
de semana e ainda rende bastante. Na 
segunda-feira, o presidente do Botafogo, 
Alexandre Cavalcanti, em entrevista 
coletiva, na Maravilha do Contorno, 
reconheceu os excessos de pessoas ligadas 
ao clube, defendeu intransigentemente 
a liberdade de expressão, e tomou a 
decisão de proibir qualquer dirigente ou 
funcionário do Botafogo a frequentar o 
setor de cabines de imprensa, a não ser 
quando convidado para dar entrevista.

Pense numa grande confusão! Eu não 
consigo entender a presença de pessoas 
estranhas naquele corredor que dá acesso 
aos profissionais de imprensa. E vou mais 
além, pois não vejo sentido algum dirigente 
desse ou daquele clube dentro das quatro 
linhas antes de começar o jogo. As quatro 
linhas e seu entorno são reservadas para 
os jogadores, membros da comissão 
técnica dos clubes e outras pessoas que 
vão trabalhar na partida como gandulas, 
repórteres, pessoal técnico de rádios e 
dirigentes da Federação escalados à 
cumprir missão no gramado, além de 
policiais militares. 

O restante são penetras. Lugar de 
dirigente de clube é nas cadeiras do 
estádio ou mesmo na tribuna de honra. E 
cadê o tempero a mais? O Botafogo pediu 
exame anti-doping, árbitro Fifa e ainda o 
VAR. O Sousa contra-atacou e solicitou a 
mudança do horário do jogo de 16h para 
as 15h (não atendido), alegando serviço 
de manutenção da rede que alimenta o 
Estádio Marizão. A guerra está declarada 
e cada um se arma da melhor maneira 
que enxerga o jogo de domingo. Esse é o 
futebol da Paraíba que segue caminhando, 
há muito tempo, a passos lentos.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Respeitem a 
liberdade de 
expressão!

A judoca Maria Eduarda 
Alves, atleta paralímpica J1 
(com cegueira total), é convo-
cada pela sexta vez para par-
ticipar de treinamento ofe-
recido pela Confederação 
Brasileira de Desportos de De-
ficientes Visuais (CBDV). Ao 
todo, 47 atletas estarão reuni-
dos no Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasileiro, em 
São Paulo, para uma semana 
de atividades envolvendo fu-
tebol de cegos, goalball e judô 
paralímpico. Para os judocas 
os treinos acontecem de 1 a 8 
de abril, já os demais atletas 
estarão concentrados de 15 a 
22 de abril.

“Oportunidade de trei-
narmos de tudo, um pouco. 
Contragolpe, aperfeiçoamen-
to de golpe e técnicas, além 
de treinarmos muita luta. 
Somos acompanhados por 
profissionais da nutrição, fi-
siotarepeutas e médicos es-
portivos. É sempre uma expe-
riência e uma oportunidade 
incrível, onde procuro sem-
pre me aperfeiçoar com no-
vas dicas e com a troca de ex-
periência com outros atletas ”, 
destaca Maria Eduarda, atle-
ta de 18 anos que pratica judô 
há cinco.

O projeto implementado 
pela Confederação, no ano 
passado, criou comissões téc-
nicas específicas para garim-
par e preparar jovens atletas 
com o objetivo de integrar as 
Seleções Brasileiras das res-
pectivas modalidades. Para 

Maria Eduarda, é mais uma 
oportunidade de se qualificar 
e crescer no esporte. “Sempre 
uma recepção e um acolhi-
mento muito bom de toda a 
comissão técnica”. 

Participam ainda no trei-
namento em São Paulo, os 
atletas do Futebol de Cegos: 
João Gabriel da Silva, Carlos 
Henrique Alves, João Pedro 
Nogueira, Rener Pietro e Ryan 
Pablo do IEACN-PB e Samuel 
Vasconcelos, do Apid-PB. 

Curso de Capacitação
 E a CBDV abriu, ontem, 

inscrições para o Curso de Ca-
pacitação de Goalball - Habili-
tação Técnica Treinador Nível 
I e Habilitação Técnica Árbi-
tro Nível I, que acontecerá em 
Recife, Pernambuco, nos dias 
10, 11 e 12 de abril, como par-
te da programação do Regio-
nal Nordeste da modalidade.

O curso presencial,  mi-
nistrado pelo técnico da Se-
leção Brasileira Masculina de 
Goalball, Jônatas Castro, e o 
novo coordenador nacional 
de asrbitragem da modalida-
de, Sidnei Mosco, é voltado 
para estudantes, professores 
de educação física e/ou áreas 
afins e treinadores. No ato 
da inscrição, que é gratuita, o 
interessado poderá escolher 
se vai acompanhar apenas o 
módulo voltado a treinado-
res, o módulo para a arbitra-
gem ou se deseja se inscrever 
nos dois. O curso de Capaci-
tação de Goalball será realiza-
do no Hotel Beach Class Con-
vention (Rua Maria Carolina, 
661, Boa Viagem).

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.brmaria eduarda

Judoca paraibana volta a 
ser convocada pela CBDV

Maria Eduarda vê oportunidade de se qualificar mais no judô

Foto: Arquivo pessoal

Petrúcio Ferreira (C) vai competir no Circuito Loterias Caixa de Atletismo, mas já está garantido nas Paralimpíadas de Paris

Foto: Divulgação/CPB
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Foco principal do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, técnico do Real Madrid tem contrato até 2024

CBF fará proposta a Carlo Ancelotti
seleção brasileira

Agência Estado

Mais de três meses após 
o fracasso na Copa do Mun-
do do Catar, e oficialmente 
há mais de dois com o car-
go vago desde que Tite assi-
nou a rescisão de seu contra-
to, a Seleção Brasileira segue 
em busca de um novo treina-
dor. No sábado, caberá ao in-
terino Ramon Menezes co-
mandar o Brasil no amistoso 
com o Marrocos, na cidade de 
Tanger. E só no mês que vem 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) deverá apresen-
tar uma proposta oficial para 
os favoritos ao cargo.

O foco principal do presi-
dente da entidade, Ednaldo 
Rodrigues, é Carlo Ancelotti, 
do Real Madrid. O nome do 
italiano começou a ser espe-
culado ainda no fim do ano 
passado, mas nunca foi con-
firmado por Ednaldo - nem o 
dele, nem o de nenhum outro.

Por trás do silêncio do car-
tola está a cautela, e ela se sus-
tenta em duas frentes. Uma 
delas está na preocupação 
em não causar nenhum em-
baraço com o treinador que 
está em vista ou com o clu-
be no qual ele está emprega-
do. A outra é se precaver para 
o caso de insucesso na nego-
ciação.

Carlo Ancelotti, por exem-
plo, tem mais um ano de con-
trato com o Real Madrid. O 
clube está prestes a disputar 
as quartas de final da Uefa 
Champions League e, ain-
da que esteja distante da li-
derança, também tem algu-
ma chance de conquistar o 
Campeonato Espanhol. As-
sim, o treinador dificilmen-
te irá abrir negociações com 
a CBF antes de ter a tempora-
da atual definida - a decisão 
da Liga dos Campeões é em 
10 de junho.

Ednaldo também já de-
monstrou preocupação em 
não antecipar etapas. Quan-
do o Brasil foi eliminado da 
Copa do Mundo, nas quartas 
de final diante da Croácia, o 
dirigente voltou ao Brasil com 
a delegação e não falou sobre 
a demissão de Tite até que o 

treinador retornasse das fé-
rias, em meados de janeiro - a 
legislação trabalhista impede 
demissão durante o perío-
do de férias. Agora, antes de 
abrir negociação com Ance-
lotti, o presidente da CBF quer 
se encontrar com dirigentes 
do Real Madrid para mani-
festar seu interesse.

O mesmo pensamento 
vale para outro técnico que 
está no radar: o português 
José Mourinho, da Roma. As-
sim como Ancelotti, ele tem 
contrato até meados de 2024 
e uma saída agora demanda-
ria quebra de acordo.

Viagem
No início de abril, Ednal-

do Rodrigues irá à Europa 
para cumprir uma agenda 
pública - acompanhar a fi-
nalíssima, entre as seleções 
femininas de Brasil e Ingla-
terra - e outra nem tanto: ten-
tar avançar na contratação 
de Ancelotti e, eventualmen-
te, visitar outros clubes para 
além do Real Madrid.

Mesmo que até lá o time 
de Madri ou qualquer outro 
ainda estejam disputando 
suas competições com chan-
ces de título, Ednaldo terá o 
tempo a seu favor. Isso por-

que na semana passada a Fifa 
e a Conmebol confirmaram o 
início das Eliminatórias Sul
-Americanas apenas para se-
tembro. Assim, a data Fifa de 
junho será destinada apenas 
para amistoso, e jogar uma 
ou duas partidas mais uma 
vez com um interino deixou 
de ser problema.

Com os três meses adicio-
nais até o início do qualifica-
tório para a Copa do Mundo, 
a CBF poderá aguardar o tér-
mino da temporada europeia 
para anunciar o novo técnico 
da Seleção Brasileira. Ance-
lotti é o favorito.

Curtas
Messi causa alvoroço em 
restaurante argentino

A presença de Lionel Messi em um reno-
mado restaurante do bairro de Palermo, em 
Buenos Aires, causou grande tumulto nos arre-
dores do local no final da noite dessa segun-
da-feira. O craque do PSG desembarcou em 
seu país natal para se apresentar à seleção 
comandada por Lionel Scaloni e aproveitou 
para jantar com sua família na churrascaria 
'Don Julio'. A notícia da presença do herói do 
título mundial correu rapidamente e logo as 
ruas ao redor do restaurante, localizado em 
uma esquina, foram tomadas por torcedores 
fanáticos, como é possível ver em vídeos que 
circulam nas redes sociais. Enquanto Messi 
jantava do lado de dentro, os fãs animavam os 
arredores como se estivessem comemorando 
um título, cantando canções de arquibancada 
como "Muchachos", que marcou a passagem 
da apaixonada torcida argentina pelo Catar.

STJ nomeia novo relator
para o caso de Robinho

O processo que pode levar Robinho à prisão 
no Brasil tem um novo relator no Superior Tribu-
nal de Justiça. Em decisão publicada, a presi-
dente Maria Thereza de Assis ordenou a distri-
buição imediata do tema por sorteio a um dos 
integrantes da Corte Especial. O Estadão apurou 
que o sorteado para a apreciação do caso foi o 
ministro Francisco Falcão. O procedimento se 
deu pelo fato de a defesa do ex-jogador, conde-
nado na Itália a nove anos de prisão pelo crime 
de violência sexual, contestar a sentença e dese-
jar a apresentação da cópia integral do processo 
pelo governo italiano Assim, obrigatoriamente o 
tema passa a ser relatado no STJ. Em janeiro de 
2022, Robinho foi condenado em última instância 
pela Justiça italiana pelo estupro de uma jovem 
albanesa em boate de Milão. O caso ocorreu em 
2013 e a pena também se estendeu ao seu amigo 
Ricardo Falco. 

Água Santa e Palmeiras
decidem Paulistão em abril

A Federação Paulista de Futebol informou, 
ontem, que realizará na próxima semana 
o Conselho Técnico das finais do Paulistão 
Sicredi 2023. Datas e horários exatos dos dois 
jogos da decisão, que acontecerão nos finais 
de semana de 2/4 e 9/4, serão definidos com os 
clubes finalistas, Palmeiras e Água Santa, no 
Conselho, e levará em consideração o sorteio 
dos grupos da Conmebol Libertadores, que 
acontece no dia 27. O Palmeiras eliminou o 
Ituano ao vencer por 1 a 0, no último domingo, 
enquanto o Água Santa empatou em a 1 a 1 
com o Red Bull Bragantino e levou a melhor na 
spenalidades máximas por 4 a 2. Outros três 
grandes clubes do futebol paulista ficaram 
pelo meio do caminho como Corinthians e São 
Paulo nas quartas de final e o Santos quem 
nem chegou a se classificar para a fase decisi-
va do Paulistão.

Corinthians aguarda retorno 
do meia Renato Augusto

No retorno às atividades após um final de 
semana completo de folga, a principal notícia no 
Corinthians estava fora do campo de treinamento. 
Com a queda precoce da equipe nas quartas de 
final do Campeonato Paulista e a ausência de 
jogos até o início de abril, o meia Renato Augusto 
vem realizando o trabalho de recuperação no de-
partamento de fisioterapia. O jogador, que trata 
de um estiramento no ligamento colateral medial 
do joelho direito, esteve fora da partida em que o 
Corinthians acabou eliminado pelo Ituano nos pê-
naltis e, desde então, o tratamento tem sido feito 
com cautela para que a recuperação seja total.

Principal referência do elenco corintiano, Rena-
to Augusto vem tendo um cuidado especial neste 
período. O técnico Fernando Lázaro aguarda o 
retorno do atleta visando o início do Campeonato 
Brasileiro, que terá a primeira rodada realizada 
no dia 16 de abril.

A Liga do Futebol Brasi-
leiro (Libra) divulgou, ontem, 
um documento em que apre-
senta os pontos-chave de sua 
proposta para a criação de 
uma liga de clubes, que seria 
responsável por organizar o 
Campeonato Brasileiro. A Li-
bra sustenta que o modelo pro-
posto “diminui o gap financei-
ro entre os clubes no cenário 
nacional”. A proposta conta 
com uma regra de transição, 
preserva os repasses para Fla-
mengo e Corinthians e prevê 
receita para os clubes rebaixa-
dos - algo que não existe no ce-
nário atual.

O modelo da Libra foi ela-
borado pela Codajas Sports 
Kapital e pelo BTG Pactual, 
que fazem a consultoria técni-
ca e cuidam da captação de in-
vestidores. Em síntese, a pro-
posta é de que as receitas da 
liga sejam divididas em três 

partes: 45% de forma igualitá-
ria, 30% pela performance das 
equipes e 25% de acordo com 
a audiência.

Atualmente, os clubes da 
Séria A dividem 29,7% das re-
ceitas do campeonato de for-
ma igualitária, 22,2% de acor-
do com a colocação e 48,1% a 
partir da audiência. Para que o 
impacto não seja tão grande, o 
modelo apresentado pela Libra 
considera um período de tran-
sição numa divisão 40/30/30, 
que considera ainda um cálcu-
lo a partir da receita total.

Outra diferença está na dis-
tribuição das receitas a par-
tir da performance de cada 
equipe. Hoje, a CBF divide o 
bolo considerando a posição 
de cada clube do 1º ao 16º colo-
cados dentro da competição. 
A Libra quer que esse rateio 
considere as três últimas tem-
poradas, em uma divisão que 
dê 34% para o desempenho na 
temporada vigente, 33% para a 
performance no ano anterior e 

outros 33% referentes à coloca-
ção de dois anos atrás

A Libra também quer res-
guardar os repasses de Fla-
mengo e Corinthians caso a 
receita auferida pela liga fi-
que abaixo do previsto - não 
em termos absolutos, mas pro-
porcionais.

Para isso, foi criada uma 
“cláusula de estabilidade” em 

que os dois clubes teriam, nos 
primeiros cinco anos, a ga-
rantia de manterem o mesmo 
porcentual de receitas que de-
tiveram no ano de 2022, con-
siderando a atualização pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
Se a receita superar o previs-
ta, os dois clubes teriam a ga-
rantia de receber pelo menos o 
mesmo valor do ano passado.

A Série B, por sua vez, teria 
assegurada um repasse anual 
de 15% das receitas da liga. O 
porcentual é maior do que o 
repassado atualmente (9,5%) 
e supera o da liga espanhola 
(10%) e a Premier League (12%).

A Libra é formada atual-
mente por 18 clubes das Séries 
A e B. Já a Liga Forte Futebol 
(LFF) reúne outros 26. Apesar 
de ambos trabalharem pela 
organização de uma liga para 
organizar o Campeonato Bra-
sileiro, os dois grupos têm di-
vergências em relação ao rateio 
das receitas.
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Marcio Dolzan 
Agência Estado

Nome do italiano 
(foto) começou 

a ser especulado 
ainda no fim do ano 
passado, mas nunca 

foi confirmado por 
Ednaldo

Divisão De receitas

Fla e Corinthians levam vantagem

O Flamengo, de Gabigol, está 
entre os mais beneficiados

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
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(Valéria de Almeida)

752 — Papa Zacarias
880 — Carlomano da Baviera, rei franco
1418 — Nicolas Flamel, alquimista francês
1685 — Go-Sai, imperador japonês
1832 — Johann Wolfgang von Goethe, romancista, 
poeta, dramaturgo e diplomata alemão
1852 — Maria Sofia de Hesse-Cassel, rainha da 
Dinamarca e Noruega
1955 — Guido Caloi, industrial brasileiro
1980 — Hélio Oiticica, pintor, escultor e artista 
plástico brasileiro
1994 — Walter Lantz, animador, diretor e produtor 
norte-americano
1998 — Brandão Filho, ator brasileiro
2001 — William Hanna, animador, diretor, produtor 
e dublador norte-americano, cofundador da 
Hanna-Barbera
2015 — Cláudio Marzo, ator brasileiro
2018 — Carlos Eduardo Miranda, produtor musical 
brasileiro
2020 — Marcello Piancó, humorista, publicitário, 
radialista e jornalista (PB)
2020 — Valdir Teles, poeta repentista (PB)

Mortes na História

Obituário
Jullyelson Silva
20/3/2023 – Em Patos (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros no 
Bairro dos Sapateiros. A polícia 
está investigando o homicídio.

Foto: Reprodução

Edilson Brandão de
Lucena (Dissor)
20/3/2023 – Aos 74 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência do mal 
de Alzheimer. Ex-jogador foi ídolo do 
Nacional de Patos e do Botafogo de 
João Pessoa nas décadas de 1960 
e 1970. Ele foi o autor do primeiro gol do Estádio 
Municipal José Cavalcanti, em Patos, no dia 29 de 
novembro de 1964. Também trabalhou por 22 anos 
como bancário. Ele jogava de ponta-direita.

Foto: Blog do Jordan Bezerra

Olga Laranjeira Bastos
18/3/2023 – Aos 95 anos, em 
decorrência de falência múltipla 
dos órgãos. Foi a primeira mulher 
a assumir o cargo de prefeita no 
estado da Bahia, no município de 
Igaporã, de 1967 a 1970. Foi esposa 
do primeiro prefeito de Igaporã, Manoel Azevedo, já 
falecido e também era sogra do deputado federal 
José Rocha (União Brasil) e avó do deputado 
estadual Manuel Azevedo Rocha.

Foto: Facebook

Anderson Lopes Popovicz
17/3/2023 – Aos 34 anos, na BR-
369, em Corbélia (PR), em acidente 
de trânsito. Piloto paranaense de 
motovelocidade morreu ao bater 
sua motocicleta a uma máquina 
agrícola que atravessava a pista. 
Ele estava a caminho para participar do Track Day, 
em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Foto: Redes Sociais

Sérgio Ruas Camilo
18/3/2023 – Em Lavras (MG), em 
acidente de trânsito. Piloto de 
motovelocidade e empresário estava 
internado após sofrer um acidente de 
motocicleta na BR-265, no dia anterior.

Foto: Reprodução

Leonardo Mascarello Pozzer
18/3/2023 – Aos 38 anos, em Cascavel 
(PR). Piloto de motovelocidade 
participava do Track Day, no 
Autódromo Zilmar Beux. Ele 
trabalhava como fisioterapeuta em 
Palotina (PR). Morreu ao bater contra 
a mureta de proteção de pneus.

Foto: Arquivo Pessoal

Aforismo

“Nunca perco a ocasião de 
aprender a morrer.”

Vittorio Alfieri
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Arqueólogos e pesquisadores revelam o que pode ser considerada a mais antiga “intervenção cirúrgica cerebral” em Israel

Cirurgia cerebral na Idade do Bronze
HÁ 3,5 MIL ANOS

Da Redação

Uma sepultura do final da 
Idade do Bronze, descoberta 
no sítio arqueológico de Me-
gido, em Israel, revelou um 
raro exemplo de uma cirur-
gia cerebral que pode ser con-
siderada a mais antiga desse 
gênero no Oriente Médio, tal-
vez do mundo. Isso ocorreu 
em 2016, quando um grupo 
de arqueólogos escavou dois 
túmulos instalados num pa-
lácio de Israel, descobrindo 
os restos mortais de dois in-
divíduos que foram enterra-
dos juntos, há quase 3,5 mil.

Agora, investigadores 
norte-americanos e israelitas 
publicaram os resultados de 
uma análise feita nos esque-
letos, revelando a trágica his-
tória de dois irmãos cuja ri-
queza não foi suficiente para 
salvá-los de uma morte pre-
matura. As conclusões foram 
divulgadas recentemente na 
PLoS One, como registra o site 
de notícias Zap.

Localizada a 130 quilôme-
tros ao norte de Jerusalém, 
a cidade de Megido era um 
próspero centro urbano com-
posto por vários palácios, 
fortificações e templos. “É di-
fícil exagerar sobre a impor-

tância cultural e econômica 
de Megido no final da Idade 
do Bronze”, disse o arqueólo-
go Israel Finkelstein, um dos 
autores do estudo.

Enterrados numa seção de 
um palácio reservado à elite, 
os corpos são de homens que 
pertenceram a uma família 
poderosa, talvez real, relatou 
o Science Alert. Uma análise 
de DNA realizada antes des-
sa última investigação esta-
beleceu a sua relação fami-
liar, enquanto outros dados 
sobre o seu tamanho e de-
senvolvimento sugeriram que 
um morreu no início da ida-
de adulta e que o outro era 30 
anos mais velho que o primei-
ro quando também morreu.

Devido à forma como os 
ossos foram dispostos, foi 
também possível determi-
nar que o irmão mais velho 
sobreviveu ao mais novo. Os 
ossos do mais novo apresen-
tavam sinais de terem sido 
removidos e sepultados no-
vamente. Embora os dois cor-
pos exibam sinais de doença, 
o crânio do mais velho car-
rega as marcas de uma tre-
panação, um procedimento 
que envolve cortar ou raspar 
o osso de um paciente vivo 
para expor o cérebro.

Não se sabe ao certo o mo-
tivo pelo qual esse procedi-
mento era realizado. Nesse 
caso específico, qualquer que 
tenha sido a intenção, não 
teve sucesso. O cruzamen-
to de marcas de corte na bor-
da da abertura quadrada na 
frente do crânio não mostrava 
sinais de cura, sugerindo que 
o homem morreu logo que o 
crânio foi aberto.

Exemplos de trepanação 
foram encontrados nos regis-
tos mesolíticos do norte de 
África, do Mediterrâneo neo-
lítico e da Europa central. Os 
métodos são igualmente di-
versos, com exemplos de fu-
ros circulares, buracos qua-
drados e cavidades elípticas 
que foram lentamente des-
gastadas. No entanto, exis-
tem apenas algumas dezenas 
de exemplos de trepanação no 
Oriente Médio – e nenhum de 
uma data anterior a do esque-
leto encontrado no palácio.

Apesar de ter acesso a ri-
queza e influência, é pouco 
provável que os dois homens 
tivessem uma vida confortá-
vel. Cada um mostrou sinais 
de deficiência de ferro na in-
fância, o que pode ter afeta-
do o seu desenvolvimento. O 
irmão mais velho também ti-

nha uma linha adicional no 
crânio onde as placas se en-
contravam, bem como um 
molar extra, indicativo de 
uma condição genética rara 
chamada displasia cleidocra-
niana. Os esqueletos tinham 
ainda cicatrizes de uma doen-
ça infeciosa, provavelmente 
tuberculose ou lepra.

É difícil dizer se ambos su-
cumbiram à infecção ou se ela 
contribuiu para a necessida-
de da cirurgia cerebral. Em-
bora as suas vidas tenham 
sido tragicamente interrom-
pidas, está claro que quem 
cuidou dos dois tomou medi-
das drásticas para mantê-los 
vivos o máximo que pude-
ram. “Na antiguidade, havia 
muito mais tolerância e muito 
mais cuidado do que as pes-
soas imaginam”, disse Ra-
chel Kalisher, arqueóloga da 
Brown University, nos Esta-
dos Unidos, a principal auto-
ra do estudo.

“Temos evidências des-
de a época dos neandertais 
de que as pessoas cuidavam 
umas das outras, mesmo em 
circunstâncias desafiadoras. 
Havia divisões baseadas em 
sexo e classe, mas no passa-
do as pessoas ainda eram pes-
soas”, avaliou.

Longe da pretensão de um ensaio sobre o legado de 
José Américo de Almeida, missão essa cumprida 
por escritores da estirpe de Elizabeth Marinheiro e 

outros que contribuíram com o livro ‘José Américo: o escritor 
e homem público’, Editora União, 1977, ouso resumir 
neste espaço a grandiosa obra deste paraibano, de 
Areia, nascido em 10 de janeiro de 1887, desarmada de 
julgamentos por suas escolhas político-ideológicas, nos 
anos de 1930, 1940 e 1970 do século XX.

Filho de Inácio Augusto de Almeida e Josefa 
Leopoldina Leal de Almeida, foi para João Pessoa (à 
época Parahyba) aos 11 anos de idade, na companhia 
do tio, padre Odilon Benvindo, quem assumiu sua 
tutela após falecimento do pai. Na sua formação 
básica passou pelo Seminário de João Pessoa (1901) e 
Liceu Paraibano (1903-1904). Em 1908 formou-se pela 
Faculdade de Direito de Recife. Foi casado com Anna 
Alice Mello, com quem teve três filhos.

Sua trajetória profissional e política refletiu seu 
perfil altivo, líder nato e hábil no uso da palavra, oral 
ou escrita. Foi promotor público na comarca de Sousa, 
logo após se formar em Direito. Aos 24 anos de idade 
se tornou procurador-geral do estado. Conquistou os 
cargos de secretário-geral e secretário do Interior e 
Justiça, durante o governo de João Pessoa (1928-1930). 
Em 1930 foi eleito deputado federal, mas seu mandato 
não foi reconhecido, como retaliação do governo federal 
à Aliança Liberal, à qual Zé Américo aderiu. Com o golpe 
que derrubou o presidente Washington Luís, foi nomeado 
por Getúlio Vargas como interventor na Paraíba e 
chefe do “Governo do Norte”. Ainda em 1930 tornou-se 
ministro da Viação e Obras Públicas no governo de 
Getúlio Vargas (1930-1934). Em 1935 foi eleito senador da 
República, tendo renunciado ao cargo para ser ministro 
do Tribunal de Contas da União (1935).

Candidato apoiado por Getúlio Vargas à 
Presidência da República, em 1937, foi traído por ele, 
com o autogolpe que cancelou as eleições e instaurou o 
Estado Novo. Foi ainda senador da República, em 1946; 
governador da Paraíba (1950-1953); ministro da Viação 
e Obras Públicas (1953) da Ditadura Vargas; e reitor da 
Universidade da Paraíba (1956-1957).

Dentre as suas obras, como governador da Paraíba, 
destacam-se a primeira Escola de Agronomia da Paraíba, 
em Areia (1934); a conclusão do Colégio Estadual da 
Prata, de Campina Grande (1948); e a Universidade da 
Paraíba (1955), depois federalizada.

Morreu aos 93 anos, em João Pessoa, em 10 de 
março de 1980. Em 10 de dezembro do mesmo ano, 
o governo paraibano criou em sua homenagem a 
Fundação Casa de José Américo.

Das 18 obras publicadas, além dos artigos escritos 
para o jornal A União e a revista Nova Era, destaca-se ‘A 
Bagaceira’ (1928), que abriu caminho para o romance 
moderno, regionalista, como ‘O Quinze’, de Raquel de 
Queiroz (1930); ‘O Menino de Engenho’ (1932), de José Lins 
do Rego; ‘Caetés’ (1933), de Graciliano Ramos; e ‘Cacau’ 
(1933), de Jorge Amado.

Sua carreira literária levou-o naturalmente a ocupar as 
Cadeiras 35 e 28 nas Academias Paraibana (22/6/1965) e 
Brasileira de Letras (28/6/1967), respectivamente.

Em seu discurso de posse na Academia 
Brasileira de Letras, José Américo de Almeida se 
desnuda para seus pares e repassa sua trajetória 
política e literária, de maneira singular, à luz de 
uma corajosa e ousada reflexão, fazendo dessa 
peça mais uma joia rara da literatura.

Com a palavra, Zé Américo: “Foi minha estreia de 
escritor: ‘A Paraíba e Seus Problemas’... Eu tinha mais 
o que dizer e essa disponibilidade procurava outro 
meio de expressão. Era a substância de um romance: ‘A 
Bagaceira’... Depois tornei-me político, mas a Literatura 
fazia-me falta... Minhas orações iriam também dar 
livros: ‘A Palavra e o Tempo’ e ‘Discursos do Seu Tempo’... 
Quando levantei a voz pela liberdade de expressão, 
na entrevista de 24 de fevereiro de 1945, aleguei que 
estava representando minha posição de escritor... Foi 
essa devoção que me deu a chave da imortalidade. A 
política, como diria Napoleão, foi o destino; as letras 
foram a vocação... Penetro nesta Casa como quem acha 
o seu lugar... A bagagem é nenhuma. Trago só o que a 
experiência não revogou”.

Iêda 
   Lima

iedamolima@gmail.com | Colaboradora

Zé Américo, a política 
seu destino, as letras 
sua vocação

Iêda Lima (iedalima.com.br) é economista, pesquisadora, 
escritora, sócia correspondente do Instituto Histórico de 
Campina Grande (IHCG) e membro eleita da Academia 

de Letras de Campina Grande (ALCG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Locação de hora máquina 
trator agrícola com implementos para corte de terra dos agricultores do município de Alagoinha, 
conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o 
pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 04/04/2023 
às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portalde-
compraspublicas.com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 21 de março de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES

HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 15:00 horas do dia 23 de Março de 2023, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Eventuais contratações de empresas especializadas para 
locação, montagem e desmontagem de palco, sonorização, equipamento de iluminação, portal, 
refletor, grupo gerador, fechamento, tendas, tablados, arquibancada, camarim, painel de led e 
outros, destinados aos eventos promovidos neste ano de 2023, pela Prefeitura Municipal de Arara 
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 060/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 21 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
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 MÓVEIS DIVERSOS. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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.por-
taldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 21 de março de 2023
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
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: Serviços mecânicos e afins em geral e serviços de 
reboque. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 05 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 pos-
teriores 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, 21 de março de 2023
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis, para atender a demanda deste 
Município no período de Março a Dezembro de 2023; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – CNPJ 
02.954.973/0001-95 - R$ 1.465.805,00.

Assunção - PB, 21 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2023. OBJETO: Aquisição parcelada de com-

bustíveis, para atender a demanda deste Município no período de Março a Dezembro de 2023. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Transportes. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de peças 
com julgamento do tipo maior percentual (%) de desconto sobre a tabela AUDATEX; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEU-
MATICOS - R$ 41.925,60; GRANPEÇAS COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍ. E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 111.861,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 184.800,00; SEMEA 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 64.372,00.

Assunção - PB, 20 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

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

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de peças com 
julgamento do tipo maior percentual (%) de desconto sobre a tabela AUDATEX; ADJUDICO o seu objeto a: 
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 41.925,60; GRANPEÇAS COM. E DISTRIBUI-
ÇÃO DE PEÇAS RETÍ. E SERVIÇOS LTDA - R$ 111.861,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA - R$ 184.800,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 64.372,00.

Assunção - PB, 17 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA 
DE VEÍCULOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO–PB E OUTROS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COM-
BUSTÍVEL LTDA - R$ 293.311,50.

Assunção - PB, 20 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER 
A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO–PB E OUTROS; ADJU-
DICO o seu objeto a: NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - R$ 293.311,50.

Assunção - PB, 17 de Março de 2023
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022
AVISO DE NULIDADE DE ATOS 

Prefeito do município de Assunção-PB, no uso de suas atribuições vem tornar público a nuli-
dade dos atos de Adjudicação e Homologação em favor da empresa MAIS TRUCK COMERCIO 
DE CAMINHOES LTDA. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O 
MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL 
Nº 037872/2021/917123/2021.

FUNDAMENTEÇÃO: Determinação JUDICIAL PROCESSO Nº 0800487-92.2022.8.15.0091.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Assunção-PB.
CONTRATADO: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.
CONTRATO Nº 00121/2022 - 01.08.22
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O 

MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL 
Nº 037872/2021/917123/2021.

FUNDAMENTEÇÃO: Rescisão por determinação JUDICIAL PROCESSO Nº 0800487-
92.2022.8.15.0091.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, e ainda, a sentença judicial datada de 08/03/2023 oriunda do Processo n.º0800487-
92.2022.8.15.0091, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, 
ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 037872/2021/917123/2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AUDAX 
CAMINHOES LTDA - R$ 350.000,00.

Assunção - PB, 21 de Março de 2023
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de Creche 

Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, no Bairro loteamento São Francisco, Baía 
da Traição/PB. O Presidente da CPL convoca o comparecimento da empresa: R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ n.° 29.878.872/0001-39, para proceder o imediato retomada 
da obra, conforme Contrato n.º 00166/2022 e ordem de serviços emitida no dia 02.09.2022, no prazo 
mínimo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento implicará 
nas seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Baia de Traição - PB, 21 de março de 2023

MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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 PESSOA JURÍDICA PARA CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 60.000,00.

Belém - PB, 21 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNE-
RÁRIAS E SERVIÇOS FÚNEBRES, DESTINADOS À DOAÇÃO ÁS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALEX ARAUJO DA SILVA - R$ 50.750,00.

Belém - PB, 21 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AREIAL CONS-
TRUBEM – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 1.466.000,00.

Belém - PB, 21 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2023, para o dia 27 

de Março de 2023 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Flávio Ribeiro, 74 - 
Centro - Belém - PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 21 de Março de 2023
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO

DE REALINHAMENTO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & CIA 

LTDA-ME. CNPJ: 17.364.800/0001-94. Ref. PP 00055/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2023.Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2023, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a realinhamento dos preços contratados a partir desta data: GASOLINA COMUM – R$ 5,25 (CINCO 
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). Data das Assinaturas: 20/03/2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 2º TERMO

DE REALINHAMENTO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & CIA 

LTDA-ME. CNPJ: 17.364.800/0001-94. Ref. PP 00055/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2023. Extrato do 2º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2023, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a realinhamento dos preços contratados a partir desta data: ÓLEO DIESEL S-500 – R$ 5,99 (CINCO 
REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS); ÓLEO DIESEL S-10 – R$ 6,10 (SEIS REAIS E DEZ 
CENTAVOS). Data das Assinaturas: 20/03/2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 22/03/2023, ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 04/04/2023, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/04/2023 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/04/2023 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 20 DE MARÇO DE 2023.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Agente de Contratação/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2023-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 011/2023-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de 
Preços para possível Aquisição de Motos. Data de abertura: 04/04/2023 às 08h30min (horário 
local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço 
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 21 de março de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00015/2023 cujo 

objeto contratação de empresa para aquisição de Equipamentos Permanentes (medico hospitalar) 
referente a Emenda Parlamentar: 04849697000/1220-03 , visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de cabedelo, marcado para o dia 30 de Março de 2023, às 09:00 
horas, fica adiado até ulterior deliberação. 

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2023

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 10/2023
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 04/04/2023 ÀS 09H00MIN, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO (MATERIAL REMANESCENTE DO PREGÃO 00007/2023, para atender a ne-
cessidades das Secretarias do município, conforme consta do Edital durante o exercício de 2023. 
As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http://
www.portaldecompraspúblicas.gov.br.

Cabaceiras PB, 21/03/2023.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 05/04/2023 ÀS 11H00MIN, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ME-
DICO - HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB, conforme consta do Edital e Termo de Referencia. 
As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http://
www.portaldecompraspúblicas.gov.br.

Cabaceiras PB, 21/03/2023. 
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 21 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULAR 
PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 0141/2021/
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 21 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
Construção da Escola Professora Sebastiana Antônia Fernandes de Farias, no distrito Pedra Furada 
Município de Curral de Cima–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2023. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral de Cima: 05.01 – Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura; 12 361 0188 1006 – Construir Unidades Escolares no Município; 4.4.90.51.01 – Obras 
e Instalações.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral de Cima e: CT Nº 00023/2023 - 21.03.23 - MACENA CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA - R$ 358.865,68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo e dre-

nagem de ruas. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; APN CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; ARRIMO ENGENHARIA EIRELI; COFEM CONSTRUCOES SERVICOS 
TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; 
CONSTRUTORA APODI EIRELI; ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI; HU-
MAITA CONSTRUCOES EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; JR ANDRADE 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; M3 CONSTRUCOES LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, 
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SUS-
SUARANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: A L PAULINO; 
AJCL CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA; D K 
CONSTRUCOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 
EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI; GL ENGENHARIA EIRELI; IF LOCA-
COES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI; MONTEIRO ENGENHARIA LTDA; NOBREGA 
& NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA; RANGEL CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; RETA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 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 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 21 de Março de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 04 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 08:32 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: (83) 
3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 20 de Março de 2023
JUÇARA QUINTANS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 13:00 horas do dia 04 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
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 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 20 de Março de 2023
JUÇARA QUINTANS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2023, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. 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 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 20 de Março de 2023
JUÇARA QUINTANS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 40001/2023
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a adiamento por correção no projeto da Tomada de Preços Nº 40001/2023 (Processo Administra-
tivo nº 40001/2023). Vejamos a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia para construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) 
crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB, conforme 
planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba VC n° 0478/2021). Data 
prevista para realização da sessão publicação: 11/04/2023. Horário prevista para início da sessão 
publicação: 09h:30min (nove horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública 
e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, 
Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.
pb.gov.br ou Prefeitura (08h00min às 12h00min).

Coremas-PB, 20 de março de 2023.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, que objetiva: Aquisições parceladas de 
“MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES” destinados às Unidades Básicas de Saúde do município 
objetivando melhor atender a população usuária do SUS, exercício 2023; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - R$ 38.380,00; 
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 113.488,66; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 2.899,40; FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED 
E HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 34.952,40; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
INSTRUMENTOS CIR. LTDA - R$ 658,50; MODERNA HOSPITALAR COM. DE MAT. MÉD. E OR-
TOPÉDICOS LTDA - R$ 69.747,20; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.239,00; ODONTOMED COM. DE PROD. MED. HOSPIT. 
LTDA - R$ 6.195,30. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as respectivas 
assinaturas dos Termos de Contratos, Conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 20 de Março de 2023.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de Construção 
da Escola Professora Sebastiana Antônia Fernandes de Farias, no distrito Pedra Furada Município 
de Curral de Cima–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: MACENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 358.865,68.

Curral de Cima - PB, 20 de Março de 2023
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2023, 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de pavi-
mentação em paralelepípedos nas RUAS PROJETADAS 01 E 02, do Bairro Capela, Município de 
Curral de Cima–PB. Para o dia 07 de abril de 2023 as 10:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado, informações no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido E-mail. 
Telefone: (83) 99159-3625: licitacaocurraldecima@hotmail.com. 

Curral de cima - PB, 21 de Março de 2023
JONAS DE FARIAS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2023
O Presidente da CPL comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 horas do dia 

24 de Março de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas à Tomada de Preços n° 
00002/2023, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, 
para empreitada por menor preço global: construção de Cemitério Público, localizado na Rodovia 
PB-085, saída para Sertãozinho – PB. Justificativa: Razões de interesse público: adequações nas 
planilhas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Rua do Comercio, 23 -Centro - Duas Estradas - PB. Telefone: OUVIDORIA NO SITE. E-mail: 
prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 21 de Março de 2023
RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor  preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de 
quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas 
Estradas - PB, referente ao Convênio n° 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: OUVIDORIA NO SITE. E-mail: 
prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 21 de Março de 2023.
Risonaldo Malaquias da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2023, que objetiva: Contratação / Locação 
de veículos diversos para Melhor atender as necessidades da secretária de saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADELSON AMORIM DA SILVA - R$ 26.340,00; 
ALTOMIR MIGUEL ALVES - R$ 29.700,00; ANTONIO DE PADUA PAIVA - R$ 29.640,00; CARLOS 
DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 26.352,00; CLODOALDO LEAL DA SILVA - R$ 27.540,00; DE-
NILDO FERNANDES DA SILVA - R$ 29.340,00; EDSON FELIPE ALVES - R$ 29.988,00; FABIANO 
CANDIDO DE SOUZA - R$ 27.480,00; GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 32.340,00; JOSE 
CLOVES LIMA - R$ 29.700,00; JOSE LOPES DA SILVA - R$ 27.480,00; LEANDRO SOARES DO 
NASCIMENTO - R$ 29.940,00; MARIA DE PONTE MENDES - R$ 26.340,00; MARIA DO CARMO 
DE LIMA - R$ 29.748,00; MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS - R$ 26.388,00; MARINALDO 
ALBERTINO DA SILVA - R$ 27.480,00; MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 26.340,00; RAYANE FELI-
CIANO PEREIRA - R$ 27.540,00; VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - R$ 29.340,00; VERONILDO 
DE SOUSA DIAS - R$ 28.080,00; WANDILSON FERREIRA NUNES - R$ 27.420,00.

Guarabira - PB, 13 de Março de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de março de 2023      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00042/ 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 14h30min, do dia 03 de Abril  de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos 
conforme termo de referência. 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
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00047/2023
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 DP00047/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE BOLSAS PERSONALIZADAS (CASE NOTEBOOKS) PARA DIS-
TRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA..; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COO-
PERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES AFINS DE GUARABIRA PB. CNPJ: 
48.407.867/0001-92. Valor: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

Guarabira - PB, 21 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2023, que objetiva: Aquisições parceladas 
de livros didáticos para educação básica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ABC CULTURAL EDITORA LTDA - R$ 72.500,00; PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - R$ 1.219.170,00.

Guarabira - PB, 20 de Março de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO - IN00029/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2023, 
que objetiva a AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS).  RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ: 45.180.436/0001-48, R$ 29.680,00 - Vinte e Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais.

Guarabira - PB, 21 de Março de 2023
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE DISPENSA Nº 00049/2023

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
A Prefeitura Municipal Guarabira, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 

14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Contrata-
ção de empresa especializada Para fornecimento de bandereirolas plásticas para ornamentação da cidade 
no período junino, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) 
dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 27/03/2023 às 17:00h
A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Guarabira, situada , Rua Antônio André,39 - Centro - Guarabira - PB, no horário de 08:00 às 17:00, 
em dias uteis ou pelo E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com  até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial da Prefeitura https://
www.guarabira.pb.gov.br  ou através do E-mail: tlicitacaocplguarabira@gmail.com   Outras infor-
mações poderão ser obtidas na Sala da CPL, Rua Solon de Lucena, 45 - Centro - Guarabira - PB, 
no horário das 08h:00 às 17h:00 de segunda a sexta feira.

Guarabira, 20 de Março de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA

00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 05 de abril de 2023, 
“Chamada Pública 00002/2023”, do tipo menor preço, para Contratação de oficineiros para realização 
de oficinas de reforço escolar, música , teatro , xadrez e outros para melhor atender as necessidade 
pedagógicas  dos alunos do sistema municipal de ensino. O Preço de compra dos Produtos será o 
menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. 
Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013 e demais normas poste-
riores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 19 de Março  de 2023.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA

00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua Antonio 

André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 04 de Abril de 2023, “Chamada 
Pública 00001/2022”, do tipo menor preço, para 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, no endereço supra mencionado. O Preço de compra dos Produtos será 
o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. 
Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013 e demais normas poste-
riores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 21 de Março de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA

00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 10h00min, do dia 05 de abril de 2023, 
“Chamada Pública 00003/2023”, do tipo menor preço, para Contratação de oficineiros para prestação 
de serviços no âmbito das atividades realizadas pelo CAPS deste município como ação integrativa 
dos seus usuários conforme especificações .O Preço de compra dos Produtos será o menor preço 
apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. Fundamen-
to legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013 e demais normas posteriores. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 121de Março  de 2023.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2023. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 
2023. Elemento de despesa 04.123.0007.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saú-
de. 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Março a Dezembro 
de 2023 PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e ESUS 
FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.180.436/0001-48 - CT Nº 00182/2023 
– 21.03.2023 - R$ 29.680,00 – Vinte e Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00029/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 21/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE BOLSAS PERSONALIZADAS (CASE NOTEBOOKS) PARA DIS-
TRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00047/2023. 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 COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES 
AFINS DE GUARABIRA PB R$ 10.000,00 – DEZ MIL REAIS - CT Nº 00179/2023 – 21.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00047/2023.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE BOLSAS PERSONALIZADAS (CASE NOTEBOOKS) PARA DIS-

TRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem 
de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, 
como também destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S 
CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter 
Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de 
Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 00114/2023 - 02.03.23 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 578.277,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação / Locação de veículos diversos para Melhor atender as necessidades 
da secretária de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2023. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
Elemento de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00140/2023 - 
15.03.23 - ADELSON AMORIM DA SILVA - R$ 26.340,00; CT Nº 00141/2023 - 15.03.23 - ALTOMIR 
MIGUEL ALVES - R$ 29.700,00; CT Nº 00142/2023 - 15.03.23 - ANTONIO DE PADUA PAIVA - R$ 
29.640,00; CT Nº 00143/2023 - 15.03.23 - CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 26.352,00; 
CT Nº 00144/2023 - 15.03.23 - CLODOALDO LEAL DA SILVA - R$ 27.540,00; CT Nº 00145/2023 - 
15.03.23 - DENILDO FERNANDES DA SILVA - R$ 29.340,00; CT Nº 00146/2023 - 15.03.23 - EDSON 
FELIPE ALVES - R$ 29.988,00; CT Nº 00147/2023 - 15.03.23 - FABIANO CANDIDO DE SOUZA - R$ 
27.480,00; CT Nº 00148/2023 - 15.03.23 - GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 32.340,00; CT 
Nº 00149/2023 - 15.03.23 - JOSE CLOVES LIMA - R$ 29.700,00; CT Nº 00150/2023 - 15.03.23 - 
LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO - R$ 29.940,00; CT Nº 00151/2023 - 15.03.23 - MARIA DE 
PONTE MENDES - R$ 26.340,00; CT Nº 00152/2023 - 15.03.23 - MARIA DO CARMO DE LIMA - R$ 
29.748,00; CT Nº 00153/2023 - 15.03.23 - MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 27.480,00; 
CT Nº 00154/2023 - 15.03.23 - MICHEL DE SOUZA SILVA - R$ 26.340,00; CT Nº 00155/2023 
- 15.03.23 - VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - R$ 29.340,00; CT Nº 00156/2023 - 15.03.23 
- VERONILDO DE SOUSA DIAS - R$ 28.080,00; CT Nº 00157/2023 - 15.03.23 - WANDILSON 
FERREIRA NUNES - R$ 27.420,00; CT Nº 00175/2023 - 15.03.23 - JOSE LOPES DA SILVA - R$ 
27.480,00; CT Nº 00176/2023 - 15.03.23 - MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS - R$ 26.388,00; 
CT Nº 00178/2023 - 15.03.23 - RAYANE FELICIANO PEREIRA - R$ 27.540,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 03 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de construção diversos, 
destinados a manutenção das diversas secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-
-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 04 de abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS 
MUNICIPAIS, conforme especificações do termo de referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-
-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de março 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2023, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA .

Gurinhém - PB, 27 de fevereiro de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 

Gurinhém - PB, 28 de Fevereiro de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2023. DOTAÇÃO: 02.010–GABINETE DO 
PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE 
ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVI-
ÇOS ADMINISTRATIVOS 02020.04.123.0015.2005 – PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE 
INTERNO 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERE-
CIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2032 
– EXEC. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANU-
TENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDA-
DES ESCOLARES 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.060– VAAT – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS 
DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAU-
DE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 
02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 02.070–SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 
– GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2033 – MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. 
BOLSA FAMILIA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ 
–SUAS 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00027/2023 - 27.02.23 - RV 
COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
FEB / MDE / FMS / MAC / CRAS E IGDBF 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANU-
TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRE-
FEITO – 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCA-
MENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COOR-
DENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
– 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL 
ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDU-
CACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS – 02.05 
SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 
10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALI-
ZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO 
DO NASF – 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO – 10.302.0006.2036 OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 
10.305.0006.2046 PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO – 08.243.0010.2051 
MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ – 08.243.0018.2017 ATU-
AÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
– 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 
08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA 
– 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO / 
3.3.90.30.05.00. VIGÊNCIA: até 28/02/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém 
e: CT Nº 00028/2023 - 28.02.23 - CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2023, que 
objetiva: Aquisição de tiras para testes de glicemia, esparadrapo e fita micropore para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: PRÓ LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS LTDA - R$ 53.286,00.

Itapororoca - PB, 15 de Março de 2023
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2023. OBJETO: Aquisição de tiras para testes 
de glicemia, esparadrapo e fita micropore para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. 
AUTORIZAÇÃO: Coordenadoria Geral. RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor do Fundo Munic de 
Saúde de Itapororoca, em 15/03/2023.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de tiras para testes de glicemia, esparadrapo e fita micropore para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00013/2023. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00061/2023 - 16.03.23 - PRÓ LABORATÓRIO 
COMÉRCIO E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS LTDA - R$ 53.286,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD10001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD10001/2023, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10008/2022 REALIZA-
DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
HOSPITALARES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS 
CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DE JUAZEIRINHO; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 845.645,20.

Juazeirinho - PB, 08 de Março de 2023
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2023.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 HORAS DO DIA 05 DE ABRIL 
DE 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, COM A COPARTICIPAÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 03 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 03 de Abril de 
2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar SISTEMA REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Abertura da sessão pública: 
11:00 horas do dia 03 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 03 de Abril de 
2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
DISPENSA Nº 00002/2023

EXTRATO DO 1° APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 30201/2023

PARTES: Câmara Municipal de Manaíra/PB e a empresa CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA 
- CNPJ nº 45.990.624/0001-31.

OBJETO: O Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração de Dotação Orçamentária ao 
Contrato nº 30201/2023, oriundo da DISPENSA nº 00002/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 10.100 CÂMARA MUNICIPAL - 01 031 1001 
1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL - 000001 4490.51 99 
OBRAS E INSTALAÇÕES. FICA ALTERADA, PASSANDO A VALER A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 10.100 CÂMARA MUNICIPAL - 01 031 1001 2002 MANUTEN-
ÇÃO DE OUTRAS DESPESAS LEGISLATIVAS - 000011 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Manaíra/PB, 20 de março de 2023.
LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023

O Pregoeiro do Município de Manaíra/PB torna público para conhecimento dos licitantes par-
ticipantes do Processo na modalidade Pregão Presencial Nº 000001/2023, que tem como objeto: 
Fornecimento de refeições para a manutenção, desenvolvimento, funcionamento e execução das 
ações, atividades e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra/PB, que o 
recurso impetrado pela empresa GILBERTO ALVES DILO - RESTAURANTE NOVA MANAÍRA – 
CNPJ nº 12.651.082/0001-13 foi JULGADO IMPROCEDENTE. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosa, s/n, Centro - Manaíra - PB.

Manaíra-PB, 20 de Março de 2023.
José Alberto Tavares Júnior

PREGOEIRO CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2023, para 

o dia 24 de Março de 2023 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: 
licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 21 de Março de 2023
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de veículo novo, tipo caminhão PIPA, com potência mínima de 255 CV, 06 cilindros, 
conforme especificações do termo de referência e Proposta +Brasil nº 046969/21 – CONVÊNIO/
MAPA 920062/2021. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 03 de Abril de 2023. Início da 
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 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) 3397–1042. 
E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Natuba - PB, 21 de Março de 2023
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
Publicidade de Aplicação de Multa ao Fornecedor

em Descumprimento Contratual  
Pregão Eletrônico nº 0009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de 

materiais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó no intuito de dar publicidade ao ato de MULTAR fornecedor 

que está em descumprimento contratual, comunicou a empresa CENTRAL ATACADO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 46.556.275/0001-07, que aplicou a sanção MULTA pela recorrência 
no ato de descumprir a cláusula segunda do contrato 01.00038/2023, em que assumiu a obri-
gação de fazer a entrega do(s) produto(s) solicitado(s), no prazo de até 5(cinco) dias corridos; 
contados da solicitação do setor competente. VALOR TOTAL A SER PAGO ATÉ A DATA DESSA 
NOTIFICAÇÃO (21/03/2023): R$ 23.230,95 (vinte e três mil, duzentos e trinta reais e noventa 
e cinco centavos). RATIFICANDO que será acrescido o valor diário de R$ 7.743,65 (sete mil 
setecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), para cada dia de atraso a 
partir do dia 21 de março de 2023, até atingir o limite de 10% do valor estimado do contrato 
n° 01.00038/2023; ainda em conformidade com art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93 (constado na 
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES (7.1.)). Noticiamos também ao fornecedor as sanções ad-
ministrativas, nos termos do artigo 87 da Lei Nº 8.666/93 (e que também constam no referido 
contrato assinado entre as partes), que serão aplicadas caso a notificada permaneça em falta 
com essa Administração Pública: RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
e SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO PELO 
PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. Do ato de aplicar a penalidade MULTA caberá recurso, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis (Item 7.3), a contar da ciência da intimação, podendo a Administração 
reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apre-
ciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.”. Para esse fim, foi comunicado o seguinte 
endereço eletrônico gestaodecontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 21 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO  
Pregão Eletrônico nº 0009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de 

materiais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca o licitante IRMAOS MIGUEL LTDA, CNPJ Nº 

02.261.838/0001-64, 3º colocado nos itens nº 28, 29, 41, 46, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 
162, 165, 166, 187, 258, 261 e 272 vencidos pelo licitante 2º colocado, CENTRAL ATACADO 
LTDA, CNPJ Nº 46.556.275/0001-07; que NÃO assumiu sua oferta de valor de proposta 
ainda vigente no prazo de 60 dias, onde não caberia desistência total ou parcial dos lances 
ofertados (Decreto Federal 10.024/2019; Acórdão 2132/21). Para fim de solicitação para 
assinatura de termo contratual pelo licitante 3º colocado, disponibilizamos o endereço 
eletrônico licitacaopianco@hotmail.com e o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data desta 
convocação para a sua assinatura. Ratificamos, ainda segundo o Edital, que na hipótese de 
o vencedor da licitação não assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação 
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação [...] (item 14.5); será convocado, portanto, o 
licitante classificado em 4ª colocação.

Piancó-PB, 21 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
PORTARIA Nº 158/2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PIANCO-PB, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 37, II, da Constituição Federal; e pelo art. 44 da Lei Orgânica do 
Município de 21 de abril de 1990, e Lei 14.133/2021. 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar servidores públicos responsáveis pela condução de processos de Licitação e 

contratação direta da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, para processamento e julgamento dos 
Processos Licitatórios, nos termos do art. 8º da Lei 14.133/2021.

I.   AGENTE DE CONTRATAÇÃO:
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes – Servidora Efetiva. 
II.   EQUIPE DE APOIO: 
Antônia Regina Barbosa Cabral – Servidora Efetiva. 
André Alexandre do Nascimento- Servidor comissionado.
Membro Suplente: 
Rodolpho Vicente da Nobrega Tomaz - Servidor Efetivo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Registre-se,
Publique-se,

Piancó – PB, 02 de março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Municipal de Piancó

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
PORTARIA Nº 159/2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 37, II, da Constituição Federal; e pelo art. 44 da Lei Orgânica do 
Município de 21 de abril de 1990, Lei nº 14.133/2021. 

RESOLVE: 
Art. 1º Nomear como Pregoeiro e membros de equipe de apoio, para julgar e conduzir os Pro-

cessos Licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, nos termos do art. 8º, § 5º 
da lei 14.133/2021, os servidores abaixo relacionados:

I.   Pregoeiro:
André Alexandre do Nascimento - Servidor Comissionado.
II.   Equipe de Apoio:
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes – Servidora Efetiva.
Antônia Regina Barbosa Cabral – Servidora Efetiva.
III.   Suplente:
Jonathan Vicente Soares – Servidor Efetivo.
 Art. 2º As decisões do pregoeiro e da equipe de apoio serão homologadas, revogadas ou 

anuladas pelo prefeito.
Art. 3º Doravante fica o pregoeiro autorizado a dar prosseguimento aos processos em curso.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Registre-se,
Publique-se,

Piancó – PB, 02 de março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Municipal de Piancó
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00013/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás GLP para atender as 

necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB.
Vencedoras: ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - ME – CNPJ 40.979.684/0001-30, com o 

valor global de R$ 274.271,00 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e um reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 21 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 00019/2023, 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 CENTRO DE IMAGEM ODON-
TOLOGICA DE PIANCO LTDA - ME - CNPJ nº 49.669.259/0001-19, com o Valor Mensal de R$ 
3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) e Valor Global de R$ 31.050,00 (trinta e um mil e 
cinquenta reais), com objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 
de odontólogo para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), referente à chamada 
pública 00002/2023.

Piancó-PB, em 21 de março 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00019/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA - ME - CNPJ nº 

49.669.259/0001-19.
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de odontó-

logo para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), referente à chamada pública 
00002/2023.

VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais).

Piancó-PB, em 21 de março 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2023
Objeto: Aquisição Parcelada de Material de Limpeza e Higiene destinados à todas as Secretarias, 

Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Pilões/PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 08h30min de 22/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 03/04/2023 às 08h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 17 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023
Objeto: Aquisição Parcelada de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas 

e preventivas, da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 13h30min de 22/03/2023 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 03/04/2023 às 13h31min 
(horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 
35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Pilões - PB, 17 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DO PREFEITO

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 006/2022
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, NO USO DE SUAS ATRI-

BUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
ADJUDICAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRECHE/ESCOLA TIPO A DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA - 
PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ NO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU-PB, A:

CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA 
CNPJ: 19.175.657/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 1.146.325,46 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS 

E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 

PITIMBU/PB, 14 DE MARÇO DE 2023.
ADELMA CERISTOVAM DOS PASSOS

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 006/2022
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, NO USO DE SUAS ATRI-

BUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
HOMOLOGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 

006/2022: QUE OBJETIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO 
DE UMA CRECHE/ESCOLA TIPO A DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA - PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ NO 
MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO 
CORRESPONDENTE, OS QUAIS APONTAM COMO PROPONENTE E VENCEDOR;

CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA 
CNPJ: 19.175.657/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 1.146.325,46 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS 

E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
PUBLIQUI-SE E CUMPRA-SE, 

PITIMBU/PB, 14 DE MARÇO DE 2023.
ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO N° 070/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022
PITIMBU-PB, 20 DE MARÇO DE 2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 
UMA CRECHE/ESCOLA TIPO A DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA - PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ 
NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB

CONTRATADA:
CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA
CNPJ: 19.175.657/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 1.146.325,46 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, TRE-

ZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 07 (SETE) MESES.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (NOVE) MESES - 20/12/2023
ONERANDO A DOTAÇÃO/2023

óRGÃO 02.140 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02040.12.365.2041.1135 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES E CRECHES.

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de pneus e câmaras de ar diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br.

Rio Tinto - PB, 21 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI - R$ 454.487,05.

São João do Tigre - PB, 02 de Março de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA PEDRO BEZER-
RA – CACIMBINHA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: A L PAULINO - R$ 141.434,50.

São João do Tigre - PB, 17 de Fevereiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 16001/2023
Aos 02 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro 
Feitosa - Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 
de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2023 que objetiva o 
registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. CNPJ: 03.395.396/0001-01. Item(s): 1 - 2 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
- 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 
- 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 
- 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109. Valor: R$ 454.487,05. Obs: A ata de Registro de preços 
na integra esta publicado no Jornal do Municipio

São João do Tigre - PB, 02 de Março de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO 12 361 
2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 
10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 
301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 02/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 16001/2023 - 02.03.23 - ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - R$ 454.487,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA 
PEDRO BEZERRA – CACIMBINHA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 03.000 SECRETARIA DE 
EDUCACAO – 12 361 2017 1002 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES – 072 4.4.90.51 00 1.500.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 073 4.4.90.51 00 
1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES – 074 4.4.90.51 00 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2023 - 17.02.23 - A L PAULINO - R$ 141.434,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2023
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Muni-

cipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB.  NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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: Eletrônico 00011/2023, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente - AUTO CAR COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ Nº 14.232.777/0001-96, VALOR: R$ 
57.997,86; - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA, CNPJ Nº 17.271.455/0001-44, 
VALOR: R$ 112.441,65; - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 35.588.102/0001-54, 
VALOR: R$ 236.183,93; - O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ Nº 02.044.971/0001-
69, VALOR: R$ 153.327,20.

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, setor de Licitação, Rua José 
Ferreira, N° 05, Centro, São José do Bonfim-PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

VALOR TOTAL : R$ 559.950,64. 
São José do Bonfim - PB, 21  de Março de 2023.

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
A Pregoeira do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão 

Eletrônico nº 00011/2023 para Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias 
e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. 
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - AUTO CAR COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ Nº 14.232.777/0001-96, VALOR: R$ 
57.997,86; - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA, CNPJ Nº 17.271.455/0001-44, VALOR: 
R$ 112.441,65; - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 35.588.102/0001-54, VALOR: R$ 
236.183,93; - O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ Nº 02.044.971/0001-69, VALOR: 
R$ 153.327,20; VALOR TOTAL : R$ 559.950,64

São José do Bonfim - PB, 21 de Março de 2023. 
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Municipal 

de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00011/2023, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a - AUTO CAR 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ Nº 14.232.777/0001-96, VA-
LOR: R$ 57.997,86; - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA, CNPJ Nº 17.271.455/0001-44, 
VALOR: R$ 112.441,65; - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 35.588.102/0001-54, VALOR: 
R$ 236.183,93; - O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ Nº 02.044.971/0001-69, VALOR: 
R$ 153.327,20; VALOR TOTAL : R$ 559.950,64

São José do Bonfim - PB, 21 de Março de 2023. 
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

 O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O 
L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que 
objetiva: Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Municipal de 
Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: AUTO 
CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ Nº 14.232.777/0001-96, 
VALOR: R$ 57.997,86; - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA, CNPJ Nº 17.271.455/0001-
44, VALOR: R$ 112.441,65; - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 35.588.102/0001-54, VALOR: 
R$ 236.183,93; - O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ Nº 02.044.971/0001-69, VALOR: 
R$ 153.327,20; VALOR TOTAL : R$ 559.950,64

São José do Bonfim - PB, 21 de Março de 2023. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 90301, CONTRATO N° 90302, CONTRATO N° 90303, CONTRATO N° 90304, 
CONTRATO N° 90305, CONTRATO N° 90306, CONTRATO N° 90307, CONTRATO N° 90308, 
CONTRATO N° 90309, CONTRATO N° 90310, CONTRATO N° 90311, 
OBJETO: Aquisição medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de 

saúde, farmácia básica, SAMU e secretaria/Fundo municipal de saúde do município de São José 
do Bonfi m/PB, para o exercício de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO nº 00003/2023. 
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conforme Contrato 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: -ÁGIL 

MEDICAMENTOS LTDA, cnpj nº 20.590.555/0001-48, Valor: R$ 4.218,00; - DIST. DE 
MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, cnpj nº 25.279.552/0001-01, valor: R$ 52.955,00; 
- Drogafonte Ltda, cnpj nº 08.778.201/0001-26, valor: R$ 74.175,20; - FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, cnpj 
nº 08.160.290/0001-42, valor: R$ 18.828,00; - GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos 
e Produtos Hospitalares Ltda., cnpj nº 17.472.278/0001-64, valor: R$ 76.260,00; - HOSP 
MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, cnpj nº 160.739/0001-10, valor: R$ 25.584,60, - JOSE NERGINO SOBREIRA, cnpj 
nº 63.478.895/0001-94, valor: R$ 4.800,00; - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, cnpj 
nº 07.294.636/0001-32, valor: R$ 5.977,50; - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA 
MEDICAMENTOS LTDA, cnpj nº 41.778.326/0001-21, valor: R$ 33.532,80; - NNMED - 
DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, cnpj nº 
15.218.561/0001-39, valor: R$ 101.138,60; - PHARMAPLUS LTDA, cnpj nº 03.817.043/0001-
52, valor: R$ 9.628,00. Valor total: R$ 407.097,70.

São José do Bonfim - PB, 28 de Fevereiro de 2023
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS 00002/2023

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 
público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00002/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa técnica especializada para 
recebimento e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de São José de 
Espinharas - PB, o Resultado do Julgamento da proposta de preços do referido processo realizado 
pela comissão de licitação. Empresa Classificada: EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS 
E SERVIÇOS DE LIMPEZA – ERSEL LTDA, CNPJ: 44.730.380/0001-04 - R$ 107.341,92 (cento 
e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Maiores Informações, na 
sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de 
Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 20 de Março de 2023.
MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO LÔBO 

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
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 parcelada de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, destinados a Secretaria Municipal de Educação para atendimento da Merenda Escolar 
Exercício 2023. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2023, na sala da referida 
comissão, sediada no Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Devendo, portanto, 
os interessados no período de 22/03 à 11/04/2023, apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedo-
res, no endereço abaixo mencionado. O preço de compra dos gêneros alimentícios será o 
constante do edital da chamada pública e os critérios de seleção e priorização estabelecidos 
no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com.

Serra da Raiz - PB, 21 de Março de 2023.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

no Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 
veículos, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Serra da Raiz - PB, 21 de Março de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO RETOMADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2023
OBJETO: Aquisição de Peixes e gêneros secos, destinados à distribuição com pessoas carentes 

do nosso município durante a Semana Santa/2023. Informa que em virtude do pedido de desistên-
cia, apresentado para os itens 02 e 03, pela empresa CHARLES NUNES DA SILVA 03908057426, 
convoca os licitantes participantes do certame, para uma sessão pública de retomada  do certame, 
que ocorrerá às 10:30 horas do dia 23/03/2023, na sala da CPL, onde serão abertos os envelopes 
de habilitação dos licitantes remanescentes nos mencionado itens. 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 SOLÂNEA
AVISO DE ERRATA

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023
A Presente da CPL comunica que no Edital de Licitação - Concorrência nº 00001/2023, onde 

se lê: ADMINISTRAÇÃO PUBLICITÁRIA; leia-se: “COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 17 de Março de 2023
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09h00min do dia 03 de Abril de 2023, por meio do 
site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023, tipo menor preço, 
para: Contratação de veículos para prestação de transporte de alunos e professores do município 
de Solânea/PB, exercício 2023. Nº UASG:982221. Recursos: previstos no orçamento 2023. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras, 
www.solanea.pb.gov.br www.tce.pb.gov.br

Solânea – PB, 20 de março de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: Aquisição de pneus, 
câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes e/ou locados ao Município de Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANTAS REPRESEN-
TACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 404.162,00; FREDI PNEUS LTDA 
- R$ 22.740,00; M A L DE M MARINHO - R$ 81.846,00; NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 57.700,00; PAULO R PEREIRA - R$ 13.668,00; RONALDO BARBOSA 
DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 38.466,00; SOL IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE 
AUTOMOTIVA LTDA - R$ 12.000,00.

Solânea - PB, 09 de Março de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes e/ou 
locados ao Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 
04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA 
FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E 
AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.3
61.2005.2019(15500000)/12.361.2005.2020 (1500101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001
002/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)//10.302.2009.2046(16000000)/10.302.2010.2047(1500
1002)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2053(16000000)– 07:00 – FUNDO MUN. 
DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2058(16000000)/08.2
43.2015.2059(915001000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2015.2064(1500100)/08.244.2015.
2066(16600000)//08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000)/15.452.1002.2072(15001000)– 09:00 
– SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 12.392.2021.2074(15001000)/12.122.1
002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTEC-
NOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) /18.541.2001.2080 (17000000)– ELEMENTO DE DESPESA 
– 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00089/2023 - 09.03.23 - NORCOL 
NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 57.700,00; 0; CT Nº 00091/2023 - 10.03.23 
- RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 38.466,00; CT Nº 00092/2023 - 10.03.23 - 
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 404.162,00; CT Nº 
00093/2023 - 10.03.23 - SOL IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTOMOTIVA LTDA - R$ 
12.000,00; CT Nº 00094/2023 - 10.03.23 - M A L DE M MARINHO - R$ 81.846,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 0048/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: CONTRAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADO 
A SERVIÇO ESPECÍFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM LOCALIDADES RURAIS, ALÉM DE 
REVITALIZAÇÃO HIDRÁULICA EM PSF’S E DEMAIS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO NAS ZONAS 
URBANAS E RURAIS, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas dia 03 
de Abril de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 21 de março de 2023.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TACIMA – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 219.030,77.

Tacima - PB, 20 de Março de 2023
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

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 Coqueiros 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 termos 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 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 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.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de março de 2023     27Publicidades



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 operação 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, re-
gistrada 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 com-
parecer 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 ter-

mos 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.

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, brasi-
leira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade  RG nº 348.575, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrita 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 Feodri-

ppe 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 imóvel, 
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, oitocentos 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 conhecimento 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.

COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA LTDA
COOPCON/PB - CNPJ 10.951.331/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA 
LTDA – COOPCON/PB, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 33 e 45 do Estatuto So-
cial, convoca os Senhores cooperados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
a ser realizada de forma hibrida, onde os associados podem participar em ambiente virtual (será 
disponibilizado 48 horas antes da assembléia) ou presencial à Rua Fernando Luiz Henriques dos 
Santos, nº 1695 - Bessa, nesta cidade no dia 03 de Abril de 2023, às 14:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 15:00 
horas, com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação às 
16:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados,  para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Apreciação do Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados 

do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2022;
2) Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício de 2022; 
3) Eleição e posse dos membros do conselho fiscal;
4) Apresentação e apreciação do Plano de Ações para 2023;
5) Deliberação sobre desligamento de cooperados;
5) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. 
NOTAS: 
1. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: pela plataforma 

Google MEET, o link será enviado 48hs antes da Assembleia, através de endereços pessoais de 
cada cooperado (E-mail e WhatsApp). 

2. O processo de votação será pelo Google Forms. [O link de cada ordem do dia, será com-
partilhado, durante a assembleia, através do CHAT e contabilizado o resultado pela cooperativa. 

3. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, o associado deve apresentar 
os seguintes documentos: RG ou Carteira Nacional de Habilitação. 

4. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis 
para visualização e download através do link a seguir: www.coopconpb.com.br. 

5. Os cooperados interessados em participar do processo eleitoral para o Conselho Fiscal deverão 
apresentar suas candidaturas sob a forma de chapa. 

6. A chapa deverá ser protocolada na secretaria da Cooperativa até 22 de março de 2023. 
7. Os associados candidatos a cargos eletivos deverão estar em dia com seus compromissos 

sociais e desimpedidos civil e criminalmente.
João Pessoa, 20 de Março de 2023.

Eduardo Figueiredo Porto
Diretor Presidente

FIBRATEX FIBRA TEXTIL S.A  -  CNPJ 03.025.891/0001-25                                                                 
AVISO AOS ACIONISTAS                                                 

Em cumprimento ao disposto no art.133 da Lei Nº. 6.404/76 comunicamos aos Senhores Acio-
nistas que se encontra a disposição de todos, na sede da empresa situada na BR-101, KM-100, 
Distrito Industrial do Conde (PB), pelo período de 30(trinta) dias contados da data desta publicação, 
no horário de 08h as 12h e de 14h as 18h dos dias úteis, os documentos relativos aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro dos exercícios de 2020 e 2021, quais sejam: a) relatório da 
administração; b) demonstrações financeiras; Parecer do Auditor independente.

João Pessoa (PB), 14 de marco de 2023.
(A DIRETORIA).

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Rio Tinto - PB
Rua Assis Chateaubriand, S/N – Centro – Rio Tinto – PB.

CNPJ: 08.899.254/0001-03
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares deste Município, no dia 10 de maio de 2023, no período das 08:00h às 16:00h, na 
SEDE DO STR, situada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro – Rio Tinto/PB e nas sedes 
das Associações Rurais de PIABUÇÚ E TANQUES, para composição da sua Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 07:00h as 
16:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura Municipal, no Escritório da 
EMATER e na Câmara de Vereadores do Município. 

Rio Tinto – PB, 22 de março de 2023
Valdirene Maria dos Santos Rosas

Presidente

RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.425.278/0001-64, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Li-
cença de Operação para Habitação B de Residencial Multifamiliar, situado na Rua Golfo de Anadyr, 
Intermares – Loteamento Intermares, Quadra 18, Lote 04-X – Cabedelo/PB.

FRANCISCO DE ASSIS PINTO, CPF: 768.215.524-87, torna público que requereu a SEMAPA- 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de CABEDELO-PB a LICENÇA PRÉVIA E DE 
INSTALAÇÃO, para fins de Alvará de Construção de uma casa residencial unifamiliar no Condomínio 
Residencial Alamoana, quadra 19, lote 243, no município de Cabedelo-PB.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ nº 09.123.027/0001-46, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização Ambiental de Uso Alternativo do Solo (supressão), em João Pessoa, 21 de março de 
2023. Para a implementação do Boulevard dos Ipês no Distrito Industrial do Turismo – Costa do Sol, 
município de João Pessoa – PB, conforme processo n º 2023-001233/TEC/AA-0182.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por 
meio da SEPLAH - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de Regularização 
para edificação da Habitação Multifamiliar Julita Almeida, instalada na Rua Milton Herculano 
de Araújo, S/N, Jardim Brasília, Cidade: Cabedelo/PB, CEP: 58103-350. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de Regularização para Habitação Multi-
familiar Residencial Atlântico, instalado na Rua Ana Alves de Figueiredo, S/N, Jardim Manguinhos, 
Cidade: Cabedelo/PB, CEP: 58103-554. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).
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