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Mesmo sob 
pressão, Copom 
mantém juros 
em 13,75%

Petrobras reduz 
preço do diesel 
nas refinarias 
em 18 centavos

Comitê do Banco Cen-
tral alegou que cenário 
inflacionário ainda é um 
risco para o país.

Página 18

Segundo a estatal, me-
dida tem como objetivo a 
manutenção da competiti-
vidade da empresa.
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Sertão paraibano ganha complexo 
pioneiro de energia sustentável

primeiro do país

Instalado em quatro cidades do estado, empreendimento vai operar com geração solar e eólica. Página 13

Governo inicia 
debate com a 
população sobre o 
Orçamento 2024

Atendimento 
odontológico 
para pessoas 
com deficiência

Audiência pública para 
elaboração da LDO será 
realizada, amanhã, com 
transmissão pela internet.
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Serviço é oferecido 
pelo SUS no Hospital 
de Clínicas da cidade de 
Campina Grande.
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Cinco municípios 
do estado têm 
chuva acima da 
média histórica

Nível supera o esperado 
em Cajazeiras, Vista Serra-
na, Brejo do Cruz, Catolé 
do Rocha e Serra Branca.
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O presidente Lula e o governador João 
Azevêdo participaram da inauguração 

do complexo energético do grupo 
Neoenergia, na cidade de Santa Luzia

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Consuni se reuniu, ontem, 
para debater dossiê que aponta 
processo de intervenção na 
universidade e pede a saída de 
Valdiney Gouveia. Um novo 
encontro ocorrerá em 6 de 
maio, junto com o Consepe e o 
Conselho Curador.
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Conselhos da UFPB vão analisar 
proposta de destituição do reitor

n Numa sociedade patriarcal, 
(...) é perceptível que as relações 
homem e mulher sofriam essa 
influência na construção dos 
relatos ficcionais.”

Rui Leitão
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n “A crônica literária de Rachel 
de Queiroz assume indisfarçáveis 
pendores ensaísticos, mas tudo 
com leveza, sem nenhum vestígio 
de verticalidade doutrinária.”

José Mário da Silva 
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Foto: Ortilo Antônio

Hospital de Patos já realiza cateterismos e angio-
plastias por meio do programa Coração Paraibano.

Página 6

Saúde interioriza 
serviços e salva vidas

Foto: Secom-PB

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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PF prende suspeitos 
de planejar morte 
de autoridades

Plano incluía homicídios, 
extorsão e sequestro. Nas redes 
sociais, senador Sergio Moro 
disse que seria um dos alvos. 
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Implantação da Parahyba 
FM e capacitação técnica es-
tiveram na pauta da reunião, 
ontem, em Brasília.
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Empresa Brasil de 
Comunicação e EPC 
discutem parceria



A informação veio do próprio presidente Luís Inácio Lula da Silva. Segundo ele, 
o ministro da Educação, Camilo Santana, já foi orientado para mudar a reforma no 
Ensino Médio, implantada no governo de Michel Temer. A orientação é para que 
possíveis alterações sejam feitas após serem ouvidos segmentos da sociedade civil.  

O chamado novo Ensino Médio foi implantado em 2017, na gestão de Temer. 
Na época, as mudanças vieram através de Medida Provisória, de forma unilateral, 
sem consulta aos principais segmentos da sociedade, e muito menos aos estudan-
tes – os principais interessados na reforma.

A reforma implantada por Temer prevê a ampliação da carga horária e a cria-
ção dos itinerários formativos, que seriam um aprofundamento de temas. Alguns 
especialistas, no entanto, se posicionam contra o modelo, afirmando que essas dis-
ciplinas escolhidas pelos alunos geram desigualdade. Tanto assim que, com os iti-
nerários, o espaço de disciplinas como Filosofia e Sociologia diminuiu na grade 
curricular dos alunos.

Mais de 300 entidades já assinaram uma carta pedindo o fim da reforma. “A re-
forma está a serviço de um projeto autoritário de desmonte do Direito à Educação”, 
afirma trecho da carta, conforme matéria na UOL.

O certo é que o Novo Ensino Médio é um modelo obrigatório a ser seguido por 
todas as escolas do país, públicas e privadas. A lei estipula aumento progressivo 
da carga horária. Antes, no modelo anterior, eram, no mínimo, 800 horas-aula por 
ano (total de 2.400 no Ensino Médio inteiro).

Entidades estudantis estão entre os principais críticos à reforma do Ensino Mé-
dio. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), por exemplo, está 
engajada a favor da revogação do modelo e tem cobrado uma reforma do sistema 
educacional.

O tema é polêmico e merece, sim, uma ampla discussão, como sugerida pelo 
próprio presidente Lula. E passa por tudo, não só pelo conceito. Há escolas públicas 
sem infraestrutura para manter o novo formato. No novo Ensino Médio, cada co-
légio deve escolher, no mínimo duas opções para oferecer aos alunos (Matemática 
e Linguagens, por exemplo). Com isso, em vez de uma turma grande ter a mesma 
aula às 8h, como era antes, serão dois grupos menores, exigindo que a escola tenha 
duas salas de aula disponíveis no horário. Nem todas estão preparadas para isso. 

Daí, a importância da consulta à sociedade em relação aos pontos mais polê-
micos. Como disse Lula em entrevista à TV 247, “não vai ser do jeito que está. Para 
que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável para o Governo, mas tam-
bém aos estudantes”.

Artigo

Reforma no Ensino Médio
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com

Personagens femininas na Literatura brasileira
Na literatura brasileira encontramos 

personagens femininas cujas posturas re-
presentaram ideais e comportamentos 
que revelaram mulheres fortes e resisten-
tes, tanto nas histórias clássicas, quan-
to nas contemporâneas. Elas, nas narrati-
vas apresentadas, demonstravam não ter 
medo de enfrentar as escolhas que adota-
ram em suas vidas. Elas mostram-se fortes, 
ousadas e detentoras de um aguçado senso 
de justiça. A alma do povo brasileiro está 
simbolizada nas obras célebres de roman-
cistas nacionais. 

As estórias dessas mulheres da ficção 
eram narradas, majoritariamente, por ho-
mens. Numa sociedade patriarcal, onde 
havia uma dominação masculina do chefe 
de família, é perceptível que as relações ho-
mem e mulher sofriam essa influência na 
construção dos relatos ficcionais. Era muito 
comum a presença de preconceitos e apres-
sados julgamentos nas referências compor-
tamentais dessas mulheres, mesmo quan-
do apontadas como heroínas. 

Os tipos femininos eram produzidos por 
narradores masculinos. Perfis de mulhe-
res elaborados por diferentes aspectos da 
vida social. Ora elas agiam como urbanas, 
em outras narrativas se destacavam como 
guerreiras, rompendo padrões estabeleci-
dos por uma cultura machista. Revelam-
se, também, em muitas obras, como donze-
las apaixonadas, sonhadoras, românticas, e 
até ingênuas. Muitas se inseriram no cam-
po político, espaço predominantemente 
masculino, impondo pensamentos e ideias 
revolucionárias para o contexto histórico 
em que foram protagonistas. Mas apare-
ceram, igualmente, as que se distinguiam 
por temperamentos levianos, complexos, 
perversos, devassos. Existiam, também, as 
que vivenciaram dores, experimentaram 
as agruras da miséria, foram penalizadas 
por tragédias que mudaram radicalmente 
suas vidas. 

Na contemporaneidade, a partir do sur-
gimento de um maior número de autoras 
femininas, percebe-se que a mulher, pe-
las personagens criadas,  promove o des-
nudamento de sua identidade, capazes de 

construir suas próprias histórias, desem-
penhando papéis sociais que desafiam as 
ideologias que predominavam na cultura 
patriarcal. 

É inegável que a presença da mulher 
na literatura é produto do contexto histó-
rico em que a obra foi escrita. A partir des-
sa compreensão, decidi me arriscar a es-
crever sobre o tema, com o propósito de, 
ao analisar algumas das personagens no-
tórias da literatura nacional, possa provo-
car um despertar reflexivo para compreen-
der o universo feminino, fazendo com que 
se tenha um novo olhar para a mulher, por 
ser possuidora de grande segurança a res-
peito das atitudes que deseja tomar, decidi-
da e determinada.

Nos próximos textos me dedicarei a, en-
quanto descrever as diversas personagens 
da literatura brasileira, enfatizar em cada 
uma delas a feminilidade latente, embora 
com personalidades distintas, desvendan-
do-se capazes de enfrentar a vida, a famí-
lia e a sociedade, sem medo.

No tempo em que a Paraíba só ofere-
cia a seus filhos os estudos preparatórios, 
existiam dois estabelecimentos de ensi-
no referenciados: o Lyceu Parahybano e a 
Escola Normal. Ambos se localizavam no 
antigo Pátio do Colégio, depois Praça Co-
mendador Felizardo e, finalmente, Praça 
João Pessoa. Era nesse largo, à época cer-
cado por um gradil, que se concentrava a 
estudantada - belas normalistas e os futu-
ros bacharéis, caso tivessem condições de 
chegar à vetusta faculdade de Direito do 
Recife. Da convivência desses jovens, com 
suas vistas voltadas para o futuro, nasce-
ram muitos casamentos. Famílias distan-
ciadas umas das outras por divergências 
políticas ou entreveros pessoais poderiam 
unir-se através dos seus rebentos e encon-
trar a paz. O contrário também acontecia, 
e de namoros proibidos surgiam motivos 
para uma guerra de linhagem, afetando a 
vaidade genealógica de alguns. Nunca se 
esperou, porém, que o local fosse reserva-
do a testemunhar um dos mais trágicos 
incidentes da história paraibana na déca-
da dos anos 20.

Era setembro de 1923. Dirigia a Escola 
Normal o monsenhor João Milanez, res-
peitável membro do clero e ilustre educa-
dor. Incomodado com a algazarra dos es-
tudantes do Lyceu e sua proximidade com 
as preciosas alunas de sua escola, resolveu 
estabelecer uma linha divisória no logra-
douro. A partir daquela linha imaginária, 
nenhum aluno do Lyceu poderia ultrapas-
sar para ir ao encontro das normalistas. A 
Guarda Civil estava encarregada de man-
ter essa determinação. Um sábado à tarde, 
Sady Castor, aluno do Lyceu, pretendeu 
ir ao encontro da sua namorada, a futu-
ra professora Àgaba Gonçalves de Medei-
ros. Foi admoestado pelo guarda 33, que 
fazia o papel de “guardião da honra das 
moças”, um pernambucano batizado An-
tonio Carlos de Menezes. O estudante re-
solveu desobedecer à autoridade e invadiu 
a área proibida. Surgiu uma discussão en-
tre os dois, resultando na morte de Sady, 
atingido por um tiro certeiro do destem-
perado vigilante.

O estudante Sady Castor foi socorri-
do pelos médicos Newton Lacerda e Ade-
mar Londres, cujos esforços para lhe sal-
var a vida foram em vão. Conduzido para 

a casa do seu parente, dr. Gouveia Nóbre-
ga, o corpo do inditoso jovem recebeu “ab-
solvição in limine do padre José Couti-
nho” conforme noticiou A União do dia 
seguinte. O guarda 33 foi “preso em fla-
grante pelo Sr. Dr. Mariano Falcão, entre-
gue ao guarda 41... e recolhido à cadeia 
pública”. Sady tinha apenas 25 anos e era 
filho do major Emiliano Castor de Araú-
jo, residente em Soledade. Os estudantes 
do Lyceu Parahybano transformaram sua 
escola, local do velório, em palco de pro-
testo e revolta contra as autoridades esta-
duais apontadas como responsáveis pelo 
desfecho sangrento de uma norma infe-
liz. O presidente Solón de Lucena, visan-
do acalmar os ânimos exaltados, substi-
tuiu o diretor da Escola Normal pelo seu 
conterrâneo do Bananeiras, o cônego Pe-
dro Anísio, e fez-se representar nos fu-
nerais pelo secretário general Álvaro de 
Carvalho. 

Mas não terminaria aí essa tragédia 
que quase derruba o presidente do Esta-
do. A jovem Ágaba, inconsolável com a 
perda do namorado, cometeria suicídio 
alguns dias depois. Em carta, pediu des-
culpas àquela que seria sua futura sogra e 
revelou suas razões: “Resta-nos confiar na 
justiça da terra? Não, confiarei na Divina, 
pois que aquela falha e esta jamais falhará”. 
E concluiu: “Peço-vos que abençoeis aque-
la que amanhã irá fazer companhia àquele 
que soube honrar e fazer-se honrar”.

A inconformada normalista pertencia 
a família importante da nossa sociedade. 
A União e o Governo, acossados por uma 
opinião pública abalada com o infortúnio 
que vitimou dois jovens enamorados, não 
quis agravar os fatos e tratou de minimizá
-los. Seu noticiário, na edição de 07.10.1923, 
assim registrou o passamento da infeliz jo-
vem: “Hontem às 18 horas, mais ou menos, 
sentindo-se mal do estômago, a senhorita 
Àgaba diluiu num copo d´água uma dro-
ga qualquer, e julgando tratar-se de bicar-
bonato de sódio, ingeriu a solução. Ocorre 
que a infeliz moça por um equívoco fatal, 
trocara os vidros do medicamentos, to-
mando arsênico em vez de bicarbonato”. 
Não me recordo se o jornalista Severino 
Ramos incluiu o crime do guarda 33 no rol 
daqueles que abalaram a Paraíba. Se não o 
fez, deveria ter feito!

O crime do guarda 33

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“Elas, nas 
narrativas 
apresentadas, 
demonstravam 
não ter medo 
de enfrentar as 
escolhas que 
adotaram em 
suas vidas
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“Com Certeza,  
ele apoiará”  

“o bolsonarismo  
não aCabou”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

moro quer lei mais severa Contra 
planejamento de atentados no país

momentos mais felizes 

“vai gerar bons frutos” 

banCada se reunirá Com lula 

Ao destacar o equilíbrio fiscal em que se encontra a 
Paraíba, João Azevêdo vislumbrou novas perspectivas 
para o Estado no Lula III: “Eu não tenho dúvida nenhu-
ma que a Paraíba se encontra num patamar impor-
tante nesse momento de desenvolvimento, porque tem 
uma economia estável, porque está se desenvolvendo 
e com a ajuda que nós teremos do Governo Federal, 
coisa que não tivemos nos últimos quatro anos, esta-
remos trilhando momentos muito mais felizes”. 

“Acredito que essa parceria entre João Azevêdo e 
Lula vai gerar bons frutos para o nosso Estado”. 
Do deputado federal Gervásio Maia (PSB), após 
informar que conversou com Lula a respeito da 
segunda etapa da adutora do Pajeú, em Pernam-
buco e Paraíba, e sobre a obra de triplicação 
da BR-230, entre Cabedelo e João Pessoa, que 
pouco avançou desde que foi autorizada ainda 
na gestão de Michel Temer.   

A bancada federal paraibana terá encontro com 
o presidente Lula, em Brasília, para discutir de-
mandas do estado, confirmou o deputado federal 
Gervásio Maia. Essa agenda em particular, de 
acordo com o deputado, que é presidente do PSB 
na Paraíba, ainda não tem data definida, mas é 
possível que ocorra já no próximo mês.   

Jackson Macedo, presi-
dente do PT da Paraí-
ba, tem defendido que 
o partido se alie a uma 
candidatura de outro 
partido, em João Pessoa, 
na hipótese de não ter 
um nome competitivo 
para derrotar possíveis 
candidatos bolsonaristas 
– como ele enxerga. Ele 
tem dito que não é pru-
dente subestimar nomes 
da extrema direita nas 
eleições de 2024. “O bol-
sonarismo não acabou”, 
sentencia.   

Vereador de João Pes-
soa, Marcos Henriques 
discorda de Jackson 
Macedo e aponta que 
o PT pode, sim, ter uma 
candidatura competiti-
va na eleição do próxi-
mo ano. “Ele [Jackson] 
está expressando sua 
opinião com toda a 
legitimidade. Mas o 
companheiro Jackson 
é um democrata, e se o 
PT tiver candidato ele, 
com certeza, apoiará”, 
disse. Ele é pré-candi-
dato a prefeito. 

Alvo de um plano de sequestro de uma facção crimi-
nosa descoberto pela Polícia Federal, Sergio Moro 
(União Brasil) usou linguagem figurada, no Plenário 
do Senado, para cobrar leis mais severas contra esse 
tipo de crime: “Não podemos retroceder presidente. Se 
eles vêm para cima da gente com uma faca, temos que 
usar um revólver. Se usam revólver, temos que ter uma 
metralhadora. Se usam metralhadora, temos que ter um 
tanque”. Ele protocolou projeto de lei para criminalizar 
o planejamento de atentados contra autoridades.   

ao lado de lula, joão azevêdo  
enalteCe CapaCidade de diálogo do 
presidente Com governadores 

Na solenidade de inauguração do parque de ener-
gias eólica e solar, no município de Santa Luzia, o go-
vernador João Azevêdo (PSB) ressaltou uma diferença 
flagrante na relação institucional entre o Governo da 
Paraíba, no seu primeiro mandato, e agora, no segun-
do, com o Governo Federal. Dirigindo-se ao presiden-
te Lula (PT), o gestor estadual enalteceu a capacidade 
dialógica do presidente com os entes federados, na fi-
gura de seus governadores. “O senhor trouxe de volta, 
nesse curto espaço de tempo, uma coisa fundamental 
para que a gente possa desenvolver esse país: capaci-
dade de diálogo. Traçar planos para o futuro, ouvindo 
as pessoas. O senhor é um belo exemplo de como se fa-
zer gestão, o senhor traz isso de volta para esse país, 
coisa que nunca existiu nos quatro anos de gestão do 
ex-presidente Bolsonaro”. Como é notório, na gestão de 
Bolsonaro os governadores, sobretudo os do Nordeste, 
eram tratados como inimigos, não como adversários po-
líticos, ao ponto de o ex-presidente ser flagrado dizendo 
ao então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni: “Da-
queles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Mara-
nhão. Tem que ter nada para esse cara”. Referia-se a 
Flávio Dino, atualmente ministro da Justiça e Seguran-
ça Nacional do Lula III.   

Trinta procedimentos dão início aos trabalhos no Hospital Geral da cidade 

Opera PB Mulher realiza 
cirurgias ginecológicas 

em Queimadas e região

Com o objetivo de atender 
a demanda de cirurgias gi-
necológicas das mulheres de 
Queimadas e mais 14 muni-
cípios da região, a equipe iti-
nerante do programa Opera 
Paraíba deu início, ontem, à 
realização de 30 procedimen-
tos no Hospital Geral. As ci-
rurgias vão ser divididas em 
duas etapas, sendo 15 inter-
venções por vez.

A agricultora Josicleide do 
Nascimento, de 41 anos, da ci-
dade de Boqueirão, conta que 
o sangramento constante nos 
últimos três meses já não per-
mitia que ela trabalhasse ou 
fizesse atividades domésti-
cas. Para ela, a oportunidade 
da cirurgia veio num momen-
to essencial. “Eu sentia mui-
tas cólicas, sangrava direto e 
tinha que tomar muito remé-

dio para aliviar tudo, só vivia 
deitada. Hoje minha felicida-
de é saber que vou sair daqui 
com saúde para cuidar da mi-
nha família”, relatou.

A paciente Edinalva Ma-
ria, de 44 anos, da zona ru-
ral de Barra de São Miguel, 
ficou surpresa com a agili-
dade com que foi chamada 
pelo programa. “Eu pen-
sei que ia demorar muito, 
porque antes fazer cirurgia 
pelo SUS era uma espera 
grande. Dessa vez foi mui-
to rápido, muito bom tudo 
isso”, disse.

A segunda etapa já aconte-
ce na próxima semana, quan-
do mais 15 mulheres serão 
contempladas com cirurgias 
de histerectomia. A ação ocor-
re ainda em comemoração ao 
mês da mulher.

“O Opera Paraíba tem per-
mitido mudança na vida de 
cada um dos pacientes. Eles 
chegam nas unidades da rede 
hospitalar do estado doentes 
e voltam para casa com saúde. 
Estamos realizando essa pri-
meira etapa hoje e na semana 
que vem já temos a perspec-
tiva de mais 15 procedimen-
tos. Isso mostra o compromis-
so do Governo do Estado com 
a saúde dos paraibanos”, pon-
tuou o diretor técnico do hos-
pital, Randolfo Brito.

Desde o início, em outu-
bro de 2019, o Opera Paraíba 
já realizou mais de 35 mil ci-
rurgias, abrangendo especia-
lidades como cirurgias gerais, 
ginecológicas, urológicas, of-
talmológicas, ortopédicas, 
vascular, cabeça e pescoço, 
entre outras.
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A ação da 
equipe 
itinerante do 
programa 
Opera Paraíba 
ocorre 
ainda em 
comemoração 
ao mês da 
mulher

2019
Desde o início do 
mês de outubro 

de 2019, o Opera 
Paraíba já 

realizou mais de 
35 mil cirurgias, 

abrangendo  diversas 
especialidades

Os servidores de Bayeux, 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, decidiram em assem-
bleia realizada ontem, perma-
necer em greve por tempo in-
determinado. Reivindicando 
melhores salários e condições 
de trabalho, a categoria acu-
sa a prefeitura de não reali-
zar proposta alegando falta 
de recursos.

Em entrevista ao jornal 
A União, a presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais (Sintramb), 
Germana Vasconcelos, dis-
se que a prefeitura chegou a 
receber representantes dos 
servidores, na semana pas-
sada, mas não apresentou 
qualquer tipo de melhoria 

para a categoria finalizar 
a greve.

“Não foi apresentado nada 
de concreto, disseram que es-
tavam ali para nos ouvir, mas 
estávamos lá para ouvir a pro-
posta da prefeitura, tendo em 
vista que foi anunciado que se-
ria apresentada uma proposta. 
A gente cobra e pergunta: qual 
é a proposta?”, disse.

Ainda segundo Germana 
Vasconcelos, os representan-
tes da prefeitura informaram 
que não teriam recursos para 
oferecer. “Estivemos lá com a 
comissão de negociação e só 
ficou na conversa, dizendo 
que não tem recursos e que 
na possibilidade de entrar al-
gum dinheiro a gente volta-
ria a se reunir. Isso é propos-
ta? Devolvo essa pergunta. 
Falta de respeito de receber a 

categoria com algo que eu te-
ria até vergonha”, enfatizou.

Entre as principais reivin-
dicações, estão o reajuste sala-
rial do apoio, vigilância e fis-
cais; o retroativo do piso do 
magistério de 2022 e implan-
tação do piso de 2023; o incen-
tivo financeiro dos agentes de 
saúde; além de melhores con-
dições de trabalho.

“Queremos negociar es-
sas pautas prioritárias, por-
que tem outras pautas que po-
demos negociar ao longo do 
tempo. Queremos trabalhar 
com dignidade em um espaço 
onde os alunos tenham condi-
ções de assistir uma aula que 
não seja em uma sauna. Por-
que as estruturas dos prédios 
de Bayeux são vergonhosas, 
tem que ser investido nas es-
truturas e qualidade dos ser-

viços”, ressaltou a presidente 
do sindicato.

A reportagem de A União 
tentou entrar em contato com 
a Prefeitura de Bayeux, no en-
tanto, até o fechamento desta 
edição, não obteve resposta.

Servidores decidem permanecer em greve
em Bayeux

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

O serviço Disque 123 foi 
apresentado, ontem, às mulhe-
res do bairro de São José, na ca-
pital. A iniciativa faz parte do 
Mês da Mulher do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), e ainda ser-
viu para informar acerca dos 
tipos e formas de violações de 
direitos, levando orientações 
à comunidade sobre como e 
onde buscar o serviço.

Segundo a coordenado-
ra do Disque Denúncia 123, 
Raianne Maria, o Disque 123 
é apresentado por meio de pa-
lestras realizadas nas escolas, 
comunidades e associações, 
ressaltando os tipos de violên-
cia doméstica, de violações de 
direitos, bem como abordam 
temas voltados a violações de 
direitos. “Estão sendo levadas 
às comunidades informações e 
esclarecimentos sobre os servi-

ços prestados pela Sedh, para 
que a população possa usar 
em seu favor um serviço que 
até então não tinha conheci-
mento. Estamos mostrando 
às crianças, jovens, famílias 
o que é o Disque 123 e como 
usar essa ferramenta. Trata-se 
de um serviço gratuito, sigi-
loso e anônimo para garantir 
que as pessoas se sintam segu-
ras para denunciar”, enfatizou.

Raissa Albuquerque, den-

tista residente da Unidade de 
Saúde do bairro São José, disse 
que “o importante foi elas en-
tenderem que tem alguém dis-
ponível que vai escutar a pró-
pria demanda sendo delas ou 
de outras mulheres e que elas 
não precisam se identificar, 
isso é fundamental, porque 
muitas vezes elas ficam acua-
das com medo de serem iden-
tificadas, mas o Disque 123 é 
rápido e anônimo”, comentou.

Disque 123 é apresentado no bairro São José
mês da mulher

n 

A prefeitura 
chegou a receber 
representantes 
dos servidores, 
na semana 
passada, mas 
não apresentou 
qualquer tipo de 
melhoria para a 
categoria

Foto: Secom-PB

A segunda etapa das cirurgias já acontece na próxima semana, quando mais 15 mulheres serão contempladas

Foto: Secom-PB
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Cinco bebês morreram em 
decorrência de uma infecção 
pela superbactéria Klebsiella 
pneumoniae carbapenema-
se (KPC), na UTI neonatal do 
Hospital Estadual Santa Casa 
de Cuiabá, em Mato Grosso. 
No total, as infecções atingi-
ram um total de nove crian-
ças, das quais quatro se recu-
peraram.

As mortes aconteceram en-
tre os dias 16 e 21 de feverei-
ro, mas só vieram à tona nes-
te mês. O Ministério Público 
de Mato Grosso (MP-MT) ins-
taurou inquérito para investi-
gar as mortes. O Conselho Re-
gional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT) em nota, 
disse que o caso “será apurado 
e julgado, dentro dos princí-
pios da legalidade com direito 
a ampla defesa e ao contradi-
tório”.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Saúde de Mato 
Grosso (SES-MT) informou 
que “os cinco pacientes já che-
garam ao Hospital Estadual 
infectados” e negou que as 
crianças tenham contraído a 
bactéria dentro do hospital. 

Uma médica que trabalhava 
na UTI disse que o surto acon-
teceu depois que uma bebê in-
fectada pela KPC foi interna-
da, em janeiro.

A uma TV local, ela dis-
se que oito crianças foram in-
fectadas depois da internação 
da bebê infectada transferi-
da de “um hospital particular 
da capital, que também aten-
de pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) para tratamento mais 
específico”.

Segundo ela, o hospital 
Santa Casa foi em busca de 
medicamentos para tratar do 
surto. Não houve negligência, 
reforçou. “Os bebês foram tra-
tados com o antibiótico que foi 
comprado.”

Em nota, a Secretaria de Es-
tado de Saúde de Mato Gros-
so (SES-MT) informou que “os 
cinco pacientes internados en-
tre os dias 16 e 21 de fevereiro e 
direcionados de outras unida-
des de saúde, que não são geri-
das pelo Estado, já chegaram 
ao Hospital Estadual infecta-
dos por uma bactéria multir-
resistente”, mas que a infecção 
não foi o motivo da internação.

Ainda segundo a nota, 
“para receber os pacientes, o 
Hospital Estadual realizou 

Infecções por KPC atingiram nove crianças do Hospital Estadual Santa Casa; Ministério Público instaurou inquérito

Cinco bebês morrem em UTI de Cuiabá
Superbactéria

Fátima Lessa  
Agência Estado

exame protocolar de cultura 
de vigilância para determina-
ção do tipo de leito, isolamen-
to de contato e proteção”. “O 
exame identificou a existência 
da infecção.” E que a infecção 
pela bactéria multirresistente 
“só foi identificada no momen-
to em que os pacientes deram 

entrada no Hospital Estadual”.
Segundo a SES, “as equipes 

especializadas do Hospital Es-
tadual Santa Casa envidaram 
todos os esforços para conter 
as infecções, que já eram con-
sideradas graves no momento 
da internação dos pacientes na 
unidade”.

De acordo com a nota, “as 
equipes da Vigilância do Esta-
do e do Município, do Conse-
lho Regional de Medicina de 
Mato Grosso (CRM-MT) e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) foram 
notificadas e também auxilia-
ram no processo de contenção 

Foto: Estadão

As mortes na Santa Casa aconteceram entre os dias 16 e 21 de fevereiro, mas só vieram à tona neste mês

Parceria leva EPC a integrar a Rede Nacional de Rádio
com a ebc

Os representantes da Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação (EPC) e da Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC) se 
reuniram, ontem, para iniciar 
a fase de implantação da par-
ceria entre as organizações. O 
encontro entre a diretora-pre-
sidente da EPC, Naná Garcez, 
e o presidente da EBC, Hélio 
Doyle, aconteceu em Brasília. 
O contrato firmando a coope-
ração entre as empresas foi as-
sinado em dezembro do ano 
passado.

A reunião tratou sobre a 
contribuição que a EBC pode 
dar à EPC na implantação de 
sua nova rádio, a Parahyba 
FM 103,9, e também sobre a 
parceria para capacitação téc-
nica das equipes das duas rá-
dios da EPC, a Parahyba FM e 
a Rádio Tabajara 105,5. Além 
disso, tratou-se da troca de 
conteúdo da EBC para trans-
missão na EPC. Ao todo, qua-
tro horas de conteúdos serão 

absorvidos pela empresa pa-
raibana, três delas voltadas a 
programas musicais e uma 
hora de conteúdo jornalístico. 

Foram discutidas, tam-
bém, a possibilidade de uma 
rede estendida de transmis-
são junto à EBC (que possibi-
litaria ampliar o alcance das 
rádios da empresa paraiba-
na para o interior do estado) e 

possíveis parcerias em even-
tos culturais, já que a EPC é re-
ferência no fomento à cultura 
através da realização de even-
tos musicais. 

Com o convênio, a EPC 
passa a integrar a Rede Na-
cional de Rádio, capitanea-
da pela EBC. “Tivemos uma 
reunião bastante produtiva. 
Foi um momento importan-
te para a consolidação dessa 
parceria, que já estava firma-
da. A partir de agora, vamos 
colocá-la em ação”, comentou 
a diretora-presidente da EPC, 
Naná Garcez.

 O diretor de Rádio e TV da 
EPC, Rui Leitão, aproveitou a 
ocasião para discutir a cessão 
de equipamentos com vistas à 
recuperação de conteúdo para 
o acervo do Museu do Rádio 
da Paraíba, localizado na Rá-
dio Tabajara, a mais antiga da 
Paraíba.

Os representantes da EPC 
foram recebidos pelo presi-
dente da Empresa Brasil de 
Comunicação, Hélio Doyle, e 
pelo diretor-geral da empre-

A Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB-PB) aprovou, 
ontem, o fluxo de acesso à io-
doterapia na Paraíba. A re-
gulação do tratamento para 
enfermidades na tireoide, 
como hipertireoidismo e tu-
mores, foi divulgada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE). 
Agora, os pacientes da assis-
tência pública em saúde po-
derão receber o tratamento 
no Complexo Hospitalar Re-
gional de Patos, que é referên-
cia em tratamento oncológico 
no estado.

A decisão foi tomada pela 
CIB, que é uma instância de 
negociação relacionada ao 
funcionamento operacional 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no âmbito do Estado 
com base na Lei 8.080/1990, 
que trata das condições para 
promoção, proteção e recu-
peração da saúde, bem como 
da organização e do funcio-
namento dos serviços cor-
respondentes. A resolução 
também levou em conside-
ração o alto número de judi-
cializações para iodoterapia 
por demandas oncológicas e 
a necessidade de suprir um 
vazio assistencial até a nova 

programação da assistência.
A resolução divulgada no 

DOE dispõe, também, sobre 
o protocolo piloto de regula-
ção da iodoterapia. O proto-
colo estabelece os critérios e 
o perfil para o tratamento de 
patologias relacionadas à ti-
reoide, com indicação de io-
doterapia. A radioiodotera-
pia utiliza o iodo radioativo 
(Iodo-131) para tratar algu-
mas doenças da tireoide e os 
pacientes do SUS na Paraíba 
que necessitarem de atenção 
oncológica terão acesso ao 
serviço no Complexo Hospi-
talar Regional Deputado Jan-
duhy Carneiro, em Patos. A 

unidade é referência em tra-
tamento oncológico e atua 
no diagnóstico e tratamen-
to de pacientes portadores 
de câncer.

O protocolo de regulação 
para a realização do proce-
dimento será realizado atra-
vés da Central de Regulação 
Estadual e a prioridade será 
dada aos casos suspeitos ou 
com diagnóstico de nódulos 
tireoidianos. Para ter acesso 
ao tratamento, o paciente pre-
cisa apresentar uma série de 
documentos, como RG, CPF 
e solicitações de laudos mé-
dicos para procedimentos de 
alta complexidade (Apac).

Carol Cassoli 
Especial para A União

Carol Cassoli 
Especial para A União

Reunião tratou, entre outros pontos, da contribuição da EBC na implantação da Parahyba FM

Foto: Divulgação

Funcionários e visitan-
tes do Ministério Público de 
São Paulo foram retirados 
do prédio onde funciona a 
sede do órgão, após senti-
rem um tremor na manhã 
de ontem. O edifício fica na 
Sé, na região central da ca-
pital paulista.

Em nota, o MPSP disse 
que a remoção das pessoas 
foi necessária após alguns 
servidores terem sentido os 
tremores no prédio.

Segundo o órgão, a 
equipe de engenharia do 

MPSP inspecionou a edi-
ficação, "não tendo sido 
constatado qualquer pro-
blema de ordem estrutural, 
atestando a sua segurança". 
Momentos após o ocorrido, 
visitantes e funcionários ti-
veram permissão de retor-
nar ao local.

O prédio funciona como 
sede do MPSP desde 2010 
e passou por melhorias há 
dois anos. Ainda segundo a 
hipótese divulgada na nota 
do órgão, os tremores sen-
tidos, ontem, foram "possí-
veis reflexos do terremoto 
ocorrido no Chile".

Prédio do MP de SP é 
evacuado após tremor

apóS tremor

Agência Estado

Iodoterapia passa a ser oferecida pelo SUS
na paraíba

Capacitação
Parceria dará 
capacitação 

técnica 
da EBC às 

equipes das 
duas rádios 

da EPC

sa, Jean Lima. Durante o en-
contro, Naná Garcez convi-
dou o presidente da EBC para 
uma visita a João Pessoa, para 
que conheça as instalações da 
EPC e acompanhe o andamen-

to do Museu do Rádio da Pa-
raíba. Além disso, a diretora 
-presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação formu-
lou um convite para que Hélio 
Doyle venha à Paraíba partici-

par das comemorações dos 90 
anos da Associação Paraibana 
de Imprensa (API), em setem-
bro. O convite foi entregue em 
parceria com o presidente da 
API, Marcos Weric.

da infecção”. E informaram, 
por último, que os “leitos ocu-
pados pelos pacientes infecta-
dos foram bloqueados, desin-
fectados e já estão em pleno 
funcionamento”.

Categoria considerada crítica
A bactéria Klebsiella pneu-

moniae conhecida popular-
mente por superbactéria, rece-
be esse nome por ser resistente 
à maioria dos antibióticos.

Desde 2017 ela integra a ca-
tegoria “crítica”, a mais preo-
cupante, na lista da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
isso significa, segundo espe-
cialistas, que a busca pelo de-
senvolvimento de novos re-
médios “é mais urgente, já que 
esses microrganismos evoluí-
ram se tornando mais fortes e 
desenvolvendo formas pode-
rosas de driblar antibióticos 
existentes”.

Ainda segundo os estu-
dos, as infecções provocadas 
por elas são mais comuns em 
hospitais. Médicos afirmam 
que nas “unidades de saúde, 
a propagação acontece prin-
cipalmente no contato com 
fluidos do paciente infectado, 
como por meio de sondas e ca-
teteres”.
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Aesa-PB aponta que, pelo menos, cinco municípios 
acumulam precipitações históricas para o período

Cidades da Paraíba 
superam média de 
volume de chuvas

águas de março

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Além das chuvas no Litoral 
da Paraíba, municípios do Alto 
Sertão, Sertão, Cariri e Curima-
taú têm registrado precipita-
ções. Entre as regiões, cinco ci-
dades possuem chuvas acima 
do volume da média histórica, 
de acordo com dados da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa-PB).

Nos primeiros 21 dias des-
te mês, Cajazeiras registrou 
322mm de chuvas, superan-
do a média de 252mm; Vis-
ta Serrana aparece na sequên-
cia com 285mm, da média de 
150,8mm; em Brejo do Cruz cho-
veu 274,4mm, com média de 
212,2mm; Catolé do Rocha ul-
trapassou a média de 235,1mm, 
chegando a 259,7mm; por fim, 
Serra Branca teve 255,9mm, com 
uma média de 110,8mm.

“Esses dados somados com 
as chuvas entre os dias 21 e 22, 
com certeza, vão aumentar por-
que choveu nessas regiões”, res-
saltou a meteorologista da Aesa
-PB, Marle Bandeira.

A meteorologista ressaltou 
que esse volume de precipita-
ções está dentro da média pre-
vista pela Aesa-PB no mês de 
dezembro, quando foi emitido 
o boletim com previsão trimes-
tral informando que as chuvas 
iriam variar de normais a acima 
do normal.

n 

Aesa-PB 
acompanha 
o volume de 
chuva em 
todo estado e 
projeta maior 
acúmulo para 
os próximos 
meses

Essas regiões estão em ple-
no período chuvoso – fevereiro 
a maio – e, portanto, as chuvas 
são consideradas normais. 

Considerando o período de 
24h, entre as 7h da terça-feira e 
7h de ontem, os maiores volu-
mes de chuvas, acima de 80 mi-
límetros, foram registrados em 
São Bento, com 115,9mm; Cui-
té, 98,4mm; açude de Lagoa do 
Arroz, em Cajazeiras, 93,4mm; 
Cachoeira dos Índios, 92,4mm; 
Riachão, 91mm; Vista Serrana, 
83,5mm; Nova Floresta, 83mm; 
São Bento, 80mm.

Somados aos demais dias 
do mês, o volume sobe ainda 
mais. Em São Bento, no Sertão, 
por exemplo, registrou 437,8mm 
de 1o a 22 de março.

O volume é considerado 
normal para as regiões. Já para 
o Litoral, segundo a meteorolo-

gista, o período mais chuvoso 
é de abril a julho. Uma reunião 
para realizar a previsão para a 
faixa Leste será realizada hoje. 
Marle Bandeira ressaltou que 
choveu em torno de 28,8mm em 
João Pessoa na terça-feira (21). 
“Como a chuva foi intensa num 
pequeno período de tempo, re-
almente provoca alagamento rá-
pido. É diferente chover 30mm 
em uma hora e chover 30mm 
em um dia. Quando acontece 
em uma hora, o transtorno vai 
realmente ocorrer”, enfatizou.

A meteorologista afirmou 
ainda que essas chuvas são nor-
mais no Litoral, onde sempre há 
registro de precipitações. Ela 
disse ainda que podem ocor-
rer chuvas a qualquer hora nos 
próximos dias, com possibili-
dade de raios e trovões. Existe 
ainda a perspectiva de chuva 
até o final do mês para as regi-
ões do Sertão, Alto Sertão, Cari-
ri e Curimataú.

Trimestral  
Conforme o previsão tri-

mestral da Aesa-PB, no perío-
do de janeiro a março, as chu-
vas devem ficar entre normais e 
acima da média histórica no Se-
miárido paraibano, que envolve 
as regiões do Alto Sertão, Sertão 
e parte do Cariri e Curimataú.

A mesma previsão mostra 
que no Litoral, Brejo e Agreste, 
o período chuvoso se concentra 
de abril a julho. 

Na Paraíba, segundo a Ae-
sa-PB, 22 reservatórios estão 
em situação crítica. Isso sig-
nifica que esses açudes estão 
com menos de 5% da sua ca-
pacidade de armazenamento. 
A situação é mais grave nos 
Açudes São José IV, em São 
José do Sabugi; São Mamede, 
em São Mamede; Sabonete, 

em Teixeira; Riacho de San-
to Antônio, no município ho-
mônimo; Bastiana, em Teixei-
ra, que secaram.

O Açude São Francisco 
II, na cidade de Teixeira, tem 
0,81% de sua capacidade de 
armazenamento. Já no mu-
nicípio de Picuí, a situação 
também é preocupante, já 

que o Açude Várzea Grande 
tem 0,16% do volume total.

Por outro lado, quatro 
açudes estão sangrando. São 
eles: Vazante, localizado no 
município de Diamante; São 
José II, em Monteiro; Cafun-
dó, na cidade de Serra Gran-
de; e Bom Jesus, no municí-
pio de Carrapateira.

Paraíba tem 22 açudes em situação 
crítica por falta de precipitações

Índice pluviométrico - janeiro a março

• Litoral - Tem média histórica de 354,0mm, podendo variar em mais ou menos 25%. Ou seja, de 
265,5mm a 442,5mm;

• Brejo - A média histórica é de 276,1 e pode variar de 207,1mm a 345,2mm;

• Agreste - A região tem média histórica de 198,0mm, podendo variar de 148,5mm a 247,5mm;

• Cariri/Curimataú - Com média histórica de 204,0mm, o volume de chuvas na região pode variar de 
153,0mm a 255,0mm;

• Sertão - Tem média histórica de 385,6mm, variando de 289,2mm a 482,0mm;

• Alto Sertão - A média histórica de 480,3mm pode variar entre 360,2mm a 600,4mm.

 

Situação dos açudes - Paraíba

• Quatro reservatórios estão sangrando

• 86 estão em situação de normalidade - com volume superior a 20% da capacidade

• 23 em observação - com menos de 20% do volume total

• 22 em situação crítica, com menos de 5% da capacidade

Fonte: Aesa-PB.

Saiba mais

Precipitações devem continuar nas regiões do Sertão, Alto Sertão, Cariri e Curimataú da Paraíba

Foto: Edson Matos

Redução do tempo de per-
manência de internação de 
16,5 para 6,5/dias em média, 
diminuição na taxa de ocu-
pação de leitos de 94% para 
61% e redução de registros de 
óbitos. Estes são alguns dos 
avanços conquistados pelo 
Complexo Hospitalar Regio-
nal Deputado Janduhy Car-
neiro, de Patos, com o Pro-
jeto de TeleUTI do Hospital 
do Coração, mais conhecido 
como Hcor, de São Paulo.

 Nessa terça-feira, a equi-
pe do projeto se reuniu, pre-
sencialmente, com os pro-
fissionais da unidade para 
comemorar os avanços com o 
Projeto de TeleMedicina, por 

meio do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institu-
cional do Sistema Único de 
Saúde (Proadi-SUS).

Desenvolvido desde abril 
do ano passado, o Projeto ain-
da propicia a qualificação das 
equipes assistenciais por meio 
de treinamentos a distância, 
trazendo benefícios diretos de 
conhecimento e troca de expe-
riências para os profissionais 
que atuam em UTI. 

A enfermeira Tamiris 
Oriolo e a médica Camila Ro-
con, que integram a equipe do 
Hcor, conduziram a reunião 
em Patos e destacaram o en-
gajamento dos profissionais 
do Hospital Regional.

“Nossa equipe já partici-
pou de 147 tele-rounds, bene-
ficiando diretamente 132 pa-
cientes e implantamos novos 
protocolos que melhoraram 
os desfechos clínicos de nos-
sos pacientes”, destaca uma 
das coordenadoras da UTI do 
Hospital Regional, Raelma 
Maria Araújo que, junto com 
a outra coordenadora, Milêna 
Wanderley Quirino, integra o 
projeto na unidade juntamen-
te com uma equipe multipro-
fissional, formada por médi-
cos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, fisioterapeutas e 
também a direção do hospital. 

Segundo Raelma, outros 
avanços estão sendo identifi-

Projeto reduz tempo de permanência em UTI do Regional
em PaTos

Participação
No total, 18 unidades 
hospitalares do SUS 

no Brasil participam 
do projeto; cinco  

são da Rede  
Estadual da  

Paraíba

cados, como a retirada de dis-
positivos invasivos dos pacien-
tes em Ventilação Mecânica 
Invasiva (VMI) de 65% para 
44%; do Cateter Venoso Cen-
tral (CVC) de 71% para 56%; 
da menor utilização de Cateter 
Vesical de Demora (CVD) de 
90% para 84%; e também sobre 
a melhoria dos índices de uso 
de Drogas Vasoativas (DVA).

“Os avanços nos indica-
dores em nossa unidade têm 
permitido o acesso de mais 
pacientes aos leitos de UTI, au-
mentado a segurança na assis-
tência, promovendo a otimi-
zação do sistema e melhorado 
os processos de trabalho”, rei-
tera Milêna. 

“A nossa equipe foi bastan-
te elogiada pelo engajamento 
nas ações, inclusive com parti-
cipações diárias nas teletrans-
missões, interesse em condu-
zir os processos de melhorias 
e, sobretudo, pelos resultados 
alcançados e indicadores con-
quistados que demonstram 
a importância o quão impor-
tante está sendo o projeto para 
aperfeiçoamento de nossa as-
sistência”, destaca o diretor-ge-
ral, Francisco Guedes.

Cinco hospitais da Paraí-
ba estão entre as 18 unidades 
do Brasil que participam do 
projeto, nos regionais de Ma-
manguape, Cajazeiras, Sousa 
e Pombal.



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de março de 2023 EDIÇÃO : Ana Flávia Nóbrega
EDITORAÇÃO : Ulisses DemétrioParaíba

Ampliação dos serviços e procedimentos de hemodinâmica reduzem riscos para a saúde dos pacientes no interior

Interiorização salva vidas no Sertão
Coração Paraibano

Nesta terça-feira, parai-
banos do Sertão puderam 
realizar cateterismos e an-
gioplastia cardíaca, procedi-
mentos minimamente invasi-
vos, conhecidos pela redução 
do trauma cirúrgico e melhor 
recuperação do paciente,  na 
sua região. Os procedimentos, 
que servem não só para auxi-
liar no diagnóstico, mas tam-
bém para salvar a vida de pa-
raibanos, está sendo ofertado 
do Hospital Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro, em Pa-
tos, através da Hemodinâmi-
ca gerenciada pela Fundação 
Paraibana de Gestão em Saú-
de (PB Saúde).

Os cardiologistas interven-
cionistas e hemodinamicistas 
Luan Martins e Jeann San-
tiago, realizadores dos pro-
cedimentos, explicaram que 
os perfis dos pacientes aten-
didos eram distintos. “A pri-
meira paciente, de 56 anos, ti-
nha um problema grave numa 
válvula cardíaca e o cateteris-
mo foi para identificar se ha-
via ou não obstrução também 
nas artérias coronarianas. Já o 
segundo se tratava de um pa-
ciente jovem, de 34 anos, que 
buscamos identificar a causa 
de uma insuficiência cardíaca 
grave e sua correlação ou não 
com um infarto. E na terceira 
paciente, 66 anos, realizamos, 

além do cateterismo, uma an-
gioplastia. Ela havia sofrido 
um infarto, e foi transferida da 
UPA para o Regional, e pron-
tamente prestamos a assistên-
cia adequeada”, relataram.

O atendimento célere ga-
rantiu a sobrevida de mais 
uma sertaneja, e isso também 
é graças ao Programa Coração 
Paraibano, que conta com uma 
estrutura de quatro hemodi-
nâmicas espalhadas nas três 
Macrorregiões de Saúde, sen-
do estes no Regional de Patos, 
Trauma de Campina Grande 
e Hospital Metropolitano, em 
Santa Rita.

“Antes, os pacientes que 
sofriam um infarto precisa-

Foto: Secom/PB

vam se deslocar de ambulân-
cia, pelo menos sete ou oito 
horas para Santa Rita, para re-
alizar um procedimento que, 
muitas vezes, precisaria ter 
sido feito em até 120 minutos. 
Agora vemos que este proce-
dimento é possível em Patos, e 

muda a realidade e qualidade 
de vida dos usuários do SUS 
na Paraíba”, afirmou a diretora 
de Atenção à Saúde da PB Saú-
de, Ilara da Nóbrega.

O equipamento de hemo-
dinâmica instalado no Hospi-
tal Regional de Patos, é geren-

ciado pela Fundação PB Saúde, 
e beneficia diretamente a po-
pulação de 89 municípios do 
Sertão paraibano, atendidos 
pela 3a macrorregião. Além da 
cardiologia intervencionista, a 
área de endovascular também 
é assistida pela equipe profis-

sional atuante. O atendimento 
se dá de forma regulada, por 
meio da Central de Regulação 
da Secretaria de Estado de Saú-
de (SES), no qual junto à regu-
lação da PB Saúde, analisa o 
perfil de cada paciente para o 
encaminhamento.

O Governo da Paraíba, 
através da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), por meio 
da Coordenação Estadual de 
Saúde Bucal, disponibiliza, 
desde dezembro do ano pas-
sado, no Hospital de Clínicas 
(HC) em Campina Grande, 
atendimentos odontológi-
cos e cirúrgicos para pessoas 
com deficiência (PcD).

Crianças com microce-
falia e pessoas de todas as 
idades com síndromes di-
versas, bem como pessoas 
com necessidades especiais 
(PNE) que não têm condi-
ções de receber tratamento 
para a reabilitação oral, na 
atenção primária e nos Cen-
tros de Especialidades Odon-
tológicas (CEO), são encami-
nhadas para o  atendimento 
odontológico sob sedação ou 
anestesia geral, em ambien-
te hospitalar com uma equi-
pe profissional especializa-
da nesses serviços, onde são 
realizados os tratamentos 
necessários, desde restaura-
ções, extrações dentárias, tra-
tamento periodontal até en-
dodontia.

O Hospital de Clínicas é 
pioneiro nesse serviço, dis-
ponibilizando uma estrutura 
completa para o atendimen-
to, bem como uma equipe 
profissional especializada 
em PcD/PNE.

Os hospitais Arlinda 
Marques e o Edson Ramalho, 
em João Pessoa, também rea-
lizam alguns procedimen-
tos cirúrgicos especializados 
para PcD como, por exemplo, 
exodontia (extração dentária) 
e algumas cirurgias odonto-
lógicas (remoção de cistos e 
tumores benignos). O Hos-
pital Metropolitano, em San-
ta Rita, também realiza esse 

Serviços odontológicos são ofertados 
para pessoas com deficiência na PB

Em CamPina

O Grupo de Resgate Ae-
romédico Estadual (Gra-
me) realizou mais um voo 
e, desta vez, trouxe para 
perto da família Francis-
co César de Morais, cami-
nhoneiro de 52 anos. Nes-
sa terça-feira (21), houve a 
transferência do pacien-
te que estava internado no 
Pronto Atendimento da ci-
dade de Salinas, interior de 
Minas Gerais, há nove dias, 
para seguir com o trata-
mento no Hospital Estadu-
al de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa. Após 10h 
de voo, a ação foi finaliza-
da com sucesso. 

O serviço de Resgate Ae-
romédico é uma parceria 
entre a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), o Corpo 
de Bombeiros e a Secreta-
ria de Estado da Seguran-
ça Pública e da Defesa So-
cial (Sesds).

Segundo o tenente do 
Corpo de Bombeiros, Ema-
nuel Silva, piloto da ação, 
toda operação de transfe-
rência durou cerca de 14h. 
“A aeronave precisou fazer 
paradas estratégicas para 
abastecimento. Articula-

Paciente paraibano internado em 
MG é transferido para o Trauma-JP

rEsgatE

Em terras paraibanas, o caminhoneiro seguirá o tratamento próximo aos familiares

Foto: Secom/PB

n 

Resgate 
Aeromédico 
também 
atende em 
todas as 
regiões da 
Paraíba, com 
serviço de UTI 
aérea e outros

mos com o Samu, Corpo 
de Bombeiros de Minas Ge-
rais e Secretarias de Saúde 
desses estados para fica-
rem em alerta caso houves-
se alguma intercorrência, 
no entanto, tudo correu na 
mais perfeita tranquilida-
de”, afirmou o tenente. 

O médico do transpor-
te aeromédico, Francisco 
Júnior, também destacou 
que esta foi uma missão 
de alta complexidade, mas 

que tudo ocorreu bem. “A 
missão foi concluída com 
muito sucesso. O pacien-
te teve uma fratura de pel-
ve esquerda, mas esteve a 
todo momento consciente e 
orientado e muito emocio-
nado em voltar ao seu esta-
do de origem”, frisou.

O diretor-geral do Trau-
ma-JP, Laécio Bragante, ex-
plicou que todos os cuida-
dos emergenciais com o 
paciente já estão sendo re-
alizados e, em breve, a ci-
rurgia será realizada. “É 
um prazer para nós, que fa-
zemos parte da família do 
Hospital de Trauma, parti-
cipar desta transferência. 
Um cidadão paraibano vol-
tando para sua casa”, ex-
plicou.

Cybelle Moraes, prima 
do paciente, estava muito 
feliz e aliviada com o reen-
contro. “Agradeço muito 
a todos que puderam aju-
dar a trazer meu primo de 
volta para casa. Voltar para 
perto da família e fazer o 
tratamento no Hospital de 
Trauma, que é referência 
no assunto, está sendo uma 
oportunidade única”, des-
tacou emocionada.

tipo de atendimento nos pa-
cientes neuropatas e cardio-
patas internados.

Em Campina Grande, 
toda segunda-feira o servi-
ço é realizado no HC, con-
templando, especialmente, 
os municípios das 2a e 3a ma-
crorregiões do estado. 

O fluxo de atendimento é 
realizado a partir da avalia-
ção do cirurgião dentista da 
equipe de saúde bucal que 
encaminha para o Centro de 
Especialidades Odontológi-
cas. Caso o paciente atendido 
necessite de tratamento com 
sedação ou anestesia geral, 
a solicitação é feita à Coor-
denação de Saúde Bucal que 
realiza o agendamento.

n 

Serviço 
oferecido 
pelo Governo 
do Estado 
garante maior 
segurança e 
conforto aos 
pacientes 
com alguma 
deficiência

Hospital de Clínicas atende o público nas segundas-feiras

Foto: Secom/PB

Programa
Coração Paraibano, 
lançado na semana 
passada, garante a 

oferta de atendimento de 
urgência e emergência 

cardiológica em 
todos os municípios 

do estado

Serviço de hemodinâmica no interior facilita diagnósticos e possibilita a realização de procedimentos sem gerar grandes deslocamentos
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Eles são acusados de vender queijos vencidos e adulterados; duas toneladas de produtos foram encontrados na fábrica

Pai e filho são levados para presídio
risco ao consumidor

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Os empresários Mar-
co Barbosa Silva, 65 anos, e 
Marco Barbosa Silva Filho, 
37, respectivamente pai e fi-
lho, foram transferidos na 
tarde de ontem para o Pre-
sídio Regional do Serrotão, 
em Campina Grande, após 
cumprimento de manda-
dos de prisão contra os dois. 
No entanto, o pai também 
foi preso em flagrante deli-
to pelo crime contra a saúde 
pública. Eles são acusados 
de vender queijos vencidos 
e adulterados. 

Pai e filho, segundo o 
delegado Ramirez São Pe-
dro, já foram condenados a 
10 anos de prisão pelos cri-
mes contra a saúde públi-
ca e estelionato pela Justiça 
e, ontem, foram expedidos 
mandados de prisão contra 
pai e filho pela 1ª Vara Cri-
minal de Campina Grande, 
mas, ao chegarem na fábri-
ca, os policiais encontraram 
os produtos deteriorados.

De acordo com as inves-
tigações, parte do produto 
já fora da validade, era moí-

do e transformado em ou-
tro tipo de queijo. De acor-
do com o delegado Ramirez 
São Pedro, cerca de duas to-
neladas do produto foram 
encontradas na fábrica da 
dupla, localizada no bairro 
Jardim Paulistano.

Segundo o delegado, a 
Polícia Civil chegou ao local, 
após denúncias anônimas 
dando conta da localização 
dos dois. “Ao chegarmos 
à fábrica para cumprir os 
mandados de prisão pelos 
crimes contra a saúde pú-

blica e estelionato, encontra-
mos apenas o pai, mas aca-
bamos nos deparando com 
novos delitos. De imediato 
nós acionamos a Vigilância 
Sanitária e a Delegacia de 
Defraudações, que formali-
zou o flagrante”, disse o de-
legado Ramirez São Pedro.

Os suspeitos haviam 
sido condenados ainda em 
2016, pelos mesmos crimes 
e estavam como foragidos 
da justiça. “Com esses novos 
flagrantes, eles podem res-
ponder mais uma vez pelo 

crime contra a saúde públi-
ca, que prevê pena de até oito 
anos de prisão”, explicou.

A Polícia Civil informou 
que em decorrência da gran-
de quantidade dos queijos 
encontrados, eles podem es-
tar sendo vendidos, tanto 
em Campina Grande, como 
em outras cidades ao entor-
no da Rainha da Borbore-
ma. “A Vigilância Sanitá-
ria, que foi acionada no dia 
do flagrante, vai fazer esse 
trabalho de tentar identifi-
car onde ele foi distribuído 

e recolher todo o produto”, 
afirmou o delegado.

Rótulos
Além de adulterar o quei-

jo, o delegado explicou ain-
da que os proprietários da 
fábrica – pai e filho, ainda 
falsificavam rótulos de mar-
cas famosas que eram nego-
ciadas como se fossem esses 
produtos. No local, os poli-
ciais e agentes da Vigilân-
cia Sanitária encontraram 
produtos sem condições de 
higiene, sem refrigeração e 
alguns já estragados. A Vi-
gilância Sanitária, enfati-
zou Ramirez São Pedro, fi-
cará com a responsabilidade 
de destruir as duas mil tone-
ladas do produto. 

Betânia Araújo, da Age-
visa de Campina Grande, 
disse que vários queijos de 
origens vencidos, de proce-
dência duvidosa eram tritu-
rados e usados como outros 
produtos de origem animal, 
rotulavam, trituravam e co-
meteram vários crimes con-
tra a saúde pública desde a 
manipulação com produtos 
vencidos, falsidade nos ró-
tulos, entre outros crimes.

A representante da Age-
visa disse que será realiza-
da investigação, junto com 
a Polícia Civil, para identi-
ficar a origem dos produtos. 
“Muitos deles sem o selo de 
inspeção estadual e do Mi-
nistério da Agricultura”, ex-
plicou. 

Os produtos estavam armazenados em local impróprio e, de acordo com a Vigilância Sanitária, não tinham selo dos órgãos competentes 

Foto: Reprodução

A Polícia Federal captu-
rou, nessa terça-feira (21), 
um dos foragidos mais pe-
rigosos da Operação Des-
monte. O suspeito foi pre-
so no interior do estado de 
Pernambuco. Ele foi apre-
sentado à Justiça em Cam-
pina Grande, que decretou 
a prisão preventiva.

Segundo as investiga-
ções, o preso atuava exclu-
sivamente para o tráfico de 
armas. Ele seria o respon-
sável por fazer o transporte 
dos armamentos da orga-
nização criminosa oriun-
dos de outros estados para 
a Paraíba.

O homem preso nessa 
terça (21) mantinha uma 
relação de confiança e tra-
balhava para um dos líde-
res da quadrilha alvo da 
Operação Desmonte. Esse 
aliado seria um conhecido 
traficante paraibano, preso 

na Operação Menoridade, 
deflagrada em 2021. 

A Operação Desmonte 
foi desencadeada no dia 3 
de março. Na época foram 
cumpridos 22 mandados 
de busca e apreensão, nove 
de prisão preventiva e oito 
de prisão temporária nas ci-
dades de Campina Grande, 
João Pessoa e Boqueirão, na 
Paraíba, Teresina/PI, Lon-
drina/PR, Itambé/PE, Bau-
ru/SP e na Região Metropo-
litana de São Paulo/SP.

Mais um homicídio foi 
elucidado pela Polícia Ci-
vil, no município de Patos. 
O delito aconteceu na tarde 
de segunda-feira, (20), e em 
menos de 24 horas os inves-
tigadores prenderam o sus-
peito. Ele confessou o ato.

Francisco Jullyelson da 
Silva Gonzaga foi morto com 
vários tiros. Testemunhas 
avistaram dois homens ar-
mados, fugindo em uma 
moto após o crime.

Um dos suspeitos foi 
identificado e preso na tar-
de de terça-feira, (21). Em de-
poimento, ele confessou o 
crime e disse que Jullyelson 
integrava uma facção crimi-
nosa que já teria tentado ma-
tá-lo, sendo esta a motivação 
do delito.

Outros casos
O delegado responsável 

pela 15ª Delegacia Seccional 

de Polícia Civil, Paulo Ênio, 
listou uma série de homicí-
dios elucidados em menos 
de 24 horas na região.

“Somente em 2023, tive-
mos, por exemplo, o caso do 
secretário de Esportes da ci-
dade de Emas, Alessandro 
Germínio Leite, morto a ti-
ros dentro do seu carro, em 
Patos, no dia 2 de janeiro. 
Um mês depois, em 2 de fe-
vereiro, tivemos o caso de 
Josenildo Simões da Silva, 
47 anos, morto a facadas na 
zona rural de Desterro. No 
dia 20 do mês passado, Gui-
lherme Américo da Silva foi 
assasinado a tiros enquanto 
dormia em uma rede, em 
Patos. Em todos os casos, 
os crimes foram elucidados 
em menos de 24 horas pela 
Polícia Civil. E lembrando: 
estou citando apenas casos 
deste ano de 2023”, destacou 
Paulo Ênio.

Um casal de estudantes de 
medicina é o principal suspei-
to de abandonar um feto com 
aproximadamente 36 sema-
nas, em uma lixeira. O corpo  
foi encontrado pelo catador de 
reciclagem Manoel Inácio na 
Avenida Mar de Behring, em 
Intermares, Cabedelo.

Imagem de uma câmera de 
segurança mostra claramen-
te um jovem deixando, na ma-
drugada de ontem, o saco com 
o corpo no lixo de um condo-

mínio, que somente foi locali-
zado no início da manhã.

À tarde, o casal, de classe 
média alta, foi levado para a 
Central de Polícia para pres-
tar esclarecimento.

O delegado Paulo Josafá es-
teve no local e, após perícia, fi-
cou constatado que o bebê, do 
sexo masculino, ainda estava 
com a placenta e o cordão um-
bilical. A perícia e uma equi-
pe do Samu também estive-
ram no local.

A Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba negou provimento a um 
recurso manejado pela em-
presa LG Eletronics do Bra-
sil Ltda, que foi condenada a 
indenizar uma consumido-
ra, por danos morais, no valor 
de R$ 4 mil. Conforme consta 
no processo, a autora adqui-
riu um aparelho telefônico que 
apresentou defeitos após um 

mês de uso. A relatoria do caso 
foi do juiz convocado Aluízio 
Bezerra Filho.

“Observa-se nos autos que 
o produto retornou para a as-
sistência técnica da marca por 
diversas vezes sem que fos-
se consertado o vício, situação 
que motivou a autora procu-
rar o Judiciário. Acrescente-se 
que a ré/apelante não contes-
ta os vícios do produto, apenas 

se defende no sentido de que 
se pôs à disposição para reali-
zar o reparo, mas que a promo-
vente não aguardou a solução 
administrativamente”, ressal-
tou o relator.

O juiz-relator observou 
que o consumidor, ao adqui-
rir produto novo, tem a legí-
tima expectativa de que não 
apresentará defeitos durante 
um período considerável, ten-

do depositado sua confiança 
na credibilidade do fabricante. 
“Não parece razoável que um 
aparelho novo e de indiscutí-
vel utilidade nos dias atuais, 
apresente vícios já no primei-
ro mês de utilização, de sorte 
que é facultado ao consumi-
dor exigir, nestes casos, a res-
tituição do valor pago ou mes-
mo a troca dos bens, a teor do 
artigo 18,  1º do CDC, tendo 

em vista que o problema não 
foi solucionado no trintídio le-
gal”, pontuou.

Aluízio Bezerra disse, ain-
da, que a indenização por da-
nos morais objetiva a compen-
sação à vítima pelos dissabores 
experimentados e, por outro 
lado, servir de medida educa-
tiva de forma a alertar ao agen-
te causador do dano quanto à 
ocorrência de novos fatos.

“No caso em tela, entendo 
que o valor de R$ 4 mil, consi-
derando o ato ilícito pratica-
do contra a autora, o potencial 
econômico dos ofensores, o ca-
ráter punitivo compensatório 
da indenização e os parâme-
tros adotados em casos seme-
lhantes, mostra-se adequado 
aos princípios da razoabilida-
de e proporcionalidade”, fri-
sou o relator.

Consumidora será indenizada por defeito em aparelho
telefone celular

em lixeira

Polícia investiga se casal de 
estudantes abandonou feto

foragido

Traficante de armas é 
alvo da Polícia Federal

crime elucidado

Preso mais um envolvido 
em assassinato em Patos

Facção
Preso trabalhava 

para um dos líderes 
da quadrilha alvo da 
Operação Desmonte

Corpo foi encontrado dentro do saco, em uma caixa de sapatos
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“A Vigilância 
Sanitária, que 
foi acionada 
no dia do 
flagrante, 
vai fazer 
esse trabalho 
de tentar 
identificar 
onde ele foi 
distribuído e 
recolher todo o 
produto

Ramirez São Pedro
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Documento aponta interferências na autonomia universitária, repressão e precarização da vida estudantil

Dossiê sobre reitor deve ir à votação
ufpb

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Conselho Universitário 
(Consuni) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) apro-
vou, ontem, por unanimidade, 
o relatório que convoca uma 
assembleia para o dia 16 de 
maio entre o Consuni, o Con-
selho Superior de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Consepe) e 
o Conselho Curador da insti-
tuição com o objetivo de ana-
lisar o dossiê  com 35 pági-
nas, elaborado pelo Comitê 
de Mobilização pela Autono-
mia e Contra a Intervenção na 
UFPB e protocolado em agosto 
de 2021 junto à Secretaria dos 
Órgãos Deliberativos da Ad-
ministração Superior (Sods) 
e no Ministério Público Fede-
ral (MPF).

O documento aponta uma 
série de atos administrativos 
atribuídos ao reitor Valdiney 
Gouveia: repressão e censura 
no ambiente acadêmico, per-
seguição a entidades estudan-
tis, alinhamento ideológico 
com a extrema-direita, usur-
pação e esvaziamento das atri-
buições e competências dos 
conselhos superiores e pre-
carização das condições estu-
dantis e da comunidade que 
trabalha na UFPB. 

O relatório aprovado, on-
tem, foi elaborado pelo pro-
fessor e diretor do Centro de 
Biotecnologia (CBiotec). Jail-
son José Gomes. A propos-
ta apresentada na reunião do 
Consuni é que os três conse-
lhos deem um último parecer 
sobre o dossiê e, sendo cons-
tatadas as irregularidades na 
gestão de Valdiney Gouveia, 
a denúncia é encaminhada ao 
Ministério da Educação (Mec), 
que decide pela destituição ou 
não do reitor.  “O parecer con-
voca os três conselhos para 
que possam julgar o mérito do 
processo. Esse mérito precisa 
ser discutido por esses conse-
lhos e o procedimento precisa 
ser respeitado”, observa a vice-
diretora do Centro de Ciências 
Jurídicas (CCJ), Duina Porto.

A aprovação do relatório 
que convoca uma assembleia, 
para avaliar o dossiê, é mais um 
episódio da queda de braço tra-
vada entre a comunidade uni-
versitária e o reitor. Em setem-

n 

Assembleia 
para avaliar 
documento 
contra atual 
administração 
da UFPB será 
integrada 
com os três 
conselhos

bro de 2022, o reitor, que preside 
o Consuni, que é uma instância 
deliberativa da universidade, se 
negou a colocar em pauta o dos-
siê sobre sua nomeação e admi-
nistração, o que gerou confron-
to entre estudantes, servidores 
e profissionais que fazem a se-
gurança da UFPB. O assunto 
voltou a ser tema de polêmica 
em novembro de 2022, quan-
do o reitor presidiu a reunião 
do Consuni a portas fechadas, 
o que gerou revolta de estudan-
tes e servidores. 

O reitor, Valdiney Gou-
veia e a vice-reitora, Liana Fil-
gueira, que são presidente e 
vice-presidente do Consuni, 
respectivamente, não compa-
receram à reunião do colegia-
do realizada ontem. Diante da 
ausência de alguns pró-reito-
res, o professor Zaqueu Er-

nesto, decano do Consuni por 
ser o mais antigo, assumiu a 
presidência do conselho. Ele 
acrescentou que o dossiê é ba-
seado, especificamente, em 
observações administrativas 
diante dos procedimentos ad-
ministrativos do reitor. 

Composição 
Além do reitor e vice-reitor, 

o Consuni, também é compos-
to pelo pró-reitor de Adminis-
tração; pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento; 
pelos Diretores de Centros; 
um representante do pessoal 
docente de cada Centro; repre-
sentação do pessoal discente; 
representação do pessoal téc-
nico-administrativo e  um re-
presentante da comunidade. 

Colegiado 
Até ontem, o dossiê pro-

tocolado na Sods permanecia 
sem resposta quanto ao seu 
encaminhamento. A Sods é o 
setor de apoio administrativo 
aos colegiados da UFPB: Con-
selho Universitário, Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e Conselho Curador. 

A reportagem do Jornal A 
União tentou entrar em conta-
to com o reitor da UFPB, Val-
diney Gouveia, para comentar 
sobre a decisão do Consuni e 
o teor do dossiê, mas não ob-
teve êxito. 

A Adufpb foi uma das en-
tidades duramente atacadas 
na gestão de Valdiney Gou-
veia, segundo o presidente da 
entidade, Cristiano Bonneau. 
“Desde 2020, viemos com uma 
série de embates tanto no cam-
po jurídico como no campo 
político e ocorre que há uma 
série de fatos dentro da UFPB, 
sobretudo, questões relativas 
às repressões vividas cotidia-
namente, inclusive, com a ten-
tativa de despejo da Adufpb 
pela interventoria na UFPB”. 

Cristiano Bonneau lem-
bra que o dossiê contém ainda 
questões relacionadas aos es-
tudantes e servidores técnico
-administrativos. “Toda essa 
movimentação através des-
se dossiê busca restaurar esse 
momento democrático que 
perdemos dentro da UFPB. Es-
tamos na metade da gestão do 
reitor, mas desde a nomeação, 
as forças que compõem o cam-
po democrático se colocaram 
contra essa gestão”, ressalta. 

Para a estudante de dan-
ça e representante do Movi-
mento Correnteza, Olga Sor-
rentino, desde a  nomeação do 
reitor vem acontecendo uma 

Entidades e estudantes apontam 
atos de perseguição na UFPB

Fotos: Ortilo Antônio

Alunos 
da UFPB 
partici-
param 
da reu-
nião do 
Consuni

luta constante dentro da ins-
tituição de ensino. “São vá-
rios relatos de atitudes antide-
mocráticas, perseguição e de 
má administração. Esse dos-
siê propõe a destituição de Val-

Consuni aprovou convocação de reunião no dia 16 de maio com mais dois conselhos para apreciar documento que aponta esvaziamento das instâncias de decisão

Nalim Tavares 

Especial para A União

O professor Claudianor 
de Oliveira Alves, da Unida-
de Acadêmica de Matemá-
tica do Centro de Ciências e 
Tecnologia (CCT) da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), está lista-
do no ranking dos principais 
cientistas matemáticos do Bra-
sil elaborado pela plataforma 
Research.com e divulgado em 
14 de março, Dia Internacio-
nal da Constante Matemáti-
ca Pi. O professor figura em 
12º lugar do ranking nacional, 
com 5.587 citações em pesqui-
sas, além de 240 publicações 
autorais.

Esta é a segunda edição do 
ranking dos melhores cientis-
tas na área da Matemática do 

Brasil e, neste ano, foram ana-
lisados mais de 6.262 pesqui-
sadores. Em 2022, Claudionor 
também figurou no ranking e 
ocupou a 10ª posição.

Doutor em Matemática 
pela Universidade de Brasí-
lia (UnB), o professor possui 
dois pós-doutorados na área 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e pela 
Universidade de São Paulo 
(USP). A plataforma Resear-
ch.com realiza a divulgação 
de rankings de pesquisado-
res em diversas áreas, univer-
sidades, periódicos científicos, 
além de publicações técnicas e 
informativos acadêmicos com 
credibilidade internacional 
desde 2014.

Professor da UFCG figura 
em ranking internacional

matemáticos

Alunos do Centro Esta-
dual Experimental de Ensi-
no-Aprendizagem (CEEEA) 
Sesquicentenário visitaram, 
ontem, a redação do Jornal A 
União. Junto aos professores 
de Língua Portuguesa e Geo-
grafia, os estudantes tiveram 
a oportunidade de conhe-
cer o trabalho desempenha-
do nos diversos setores que 
compõem o único impres-
so diário da Paraíba. Devido 
ao número de alunos, a esco-
la dividiu as turmas em dois 
grupos. O primeiro, compos-
to pelos sétimos anos A e E, 
participaou ontem da excur-
são. Hoje, será a vez das tur-
mas B, C e D.

Alunos do Sesquicentenário visitam A União
experiência

Estudantes puderam aprender como funcionam os setores do jornal

A professora de Língua 
Portuguesa, Lídia Nunes, 
conta que o objetivo da ex-
cursão é permitir que os alu-
nos vejam, na prática, a teo-
ria que aprenderam em sala. 
“Estávamos estudando o gê-
nero notícia”, ela explica, “e eu 
queria que eles pudessem ver 
como o trabalho jornalístico é 

feito. Quando souberam que 
faríamos esse passeio, os es-
tudantes se empolgaram bas-
tante.”

A estudante Maria Edu-
arda Araújo, de 12 anos, diz 
que, quando for adulta, pla-
neja se tornar médica, mas 
descreve como “incrível” a 
possibilidade de ter contato 

com outras profissões. “É in-
teressante, uma boa experi-
ência. A gente não costuma 
ver um jornal impresso e é 
bom ter a chance de conhe-
cer, ver como funciona. Eu 
gostei muito!” 

A jornalista Gil Figueire-
do, que integra a equipe da 
Editora A União, foi  respon-
sável por conduzir a excursão 
através dos setores que com-
põem o jornal. “Mostramos o 
arquivo, a editora, a redação, 
a sala de revisão, a impressão 
e o trabalho realizado. Rece-
ber essas visitas, de alunos da 
escola ou da faculdade, é um 
trabalho que a gente faz e de 
que me orgulho muito e di-
vulgar nosso trabalho, contar 
a história desse jornal cente-
nário me deixa feliz.”

Foto: Marcos Russo

Conselhos
Entidades que 

representam os docentes 
e alunos questionam 
atos administrativos 

com objetivo de esvaziar 
o fortalecimento 
das instâncias da 

Universidade

diney Gouveia. Os estudantes 
participaram dessa reunião 
pela primeira vez com repre-
sentação estudantil eleita para 
o Consuni, fazendo o pedido 
pela assembleia dos três con-
selhos universitários”. 

Entenda
Nas eleições para reitor e 

vice-reitor da UFPB em 2020, 
por meio de consulta on-line, as 
professoras Terezinha Domi-
ciano e Mônica Nóbrega ven-
ceram a disputa com 47 votos 
dos conselheiros. No entanto, a 
chapa Valdiney Gouveia e Lia-
na Albuquerque, que não obte-
ve nenhum voto junto aos con-
selheiros foi escolhida na lista 
tríplice pelo então presiden-
te Jair Bolsonaro e o ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, e 
empossado no cargo no dia 5 
de novembro de 2020. 

Wagner Lima 

hardman.wagner@gmail.com
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Para uma exposição são muitas das 
inspirações para um autor, inclusi-
ve as pessoas que o mesmo conhece 
ao longo de sua trajetória. Um exem-

plo de inspiração é um jovem órfão nascido 
no interior paraibano, que mora só e traba-
lha com artes chamado de Gabriel Batysta, 
que é artista plástico, poeta, ator, fotógrafo 
e escritor. “O conceito dessa mostra não é o 
de prestar uma homenagem para Gabriel, 
mas é o de celebração pela existência des-
se jovem de 19 anos de idade que represen-
ta tantos garotos que fazem a diferença para 
um mundo melhor”. Foi o que afirmou a ar-
tista plástica paraibana Margarete Aurélio, 
referindo-se à exposição Anjo Gabriel, cuja 
abertura acontece amanhã, a partir das 19h, 
na Usina Energisa, em João Pessoa.

A individual reúne mais de 20 obras, 
entre pinturas e desenhos produzidos no 
ano passado e em 2023, além de poemas e 
vídeos de Gabriel Batysta, tem curadoria 
do artista visual Dyógenes Chaves e pode-
rá ser visitada gratuitamente de terça-fei-
ra a sábado, das 13h às 18h, até o dia 22 de 
abril. O evento é realizado pelo Ministério 
da Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio 
da Energisa Paraíba e apoio da Fundação 
Ormeo Junqueira Botelho.

Selecionada no Edital Ocupação Usina de 
Artes Visuais 2022-2023, a mostra de Marga-
rete Aurélio inaugura o calendário de ex-
posições da atual temporada da entidade 
(localizada na Rua João Bernardo de Albu-
querque, 243, em Tambiá), que também está 
celebrando duas décadas de atuação na Pa-
raíba. “Essa exposição contém seis desenhos 
em pastel a óleo e pinturas na técnica acrílica 
sobre tela. Comecei a produzir essas obras 
em julho do ano passado, terminei recente-
mente e todas são em preto e branco, por-
que retrata bem o universo de Gabriel, que 
nasceu em Campina Grande, onde mora, e 
deverá comparecer na abertura da mostra. 
Escolhi dois videoartes curtos dele, ambos 
mudos e em preto e branco, com cerca de 60 
minutos de duração cada, sendo um sobre 
rainha degolada e outro com duelo entre 
dois personagens, que serão exibidos para 
os visitantes, além de alguns de seus poe-
mas, que estarão afixados na parede”, co-
mentou Margarete Aurélio.

“As obras são baseadas a partir de foto-
grafias de Gabriel postadas por ele em seu 
perfil no Instagram (@gabriel_batysta.86). 
Todas o retratam, como também mulheres 
personagens que ele criou, que chamo de 
divas. Eu comecei a produzir essas obras 
logo depois que o conheci pessoalmen-
te, na casa de um amigo, no mês de junho 
do ano passado, num encontro no Jardim 
Arly, que é um espaço para eventos cultu-
rais, como saraus, em Campina Grande. 
Fiquei encantada quando vi suas fotogra-
fias, vídeos e poesias repletos de uma at-
mosfera expressionista, noir, o que me im-
pressionou bastante. Pensei: Quero pintar 
esse garoto”, justificou ela. “Produzir jun-
to com ele, e por ele, é divertido, inspirador, 

empolgante e cheio de imprevistos. É riso 
solto, entrega que nos move, nos faz trans-
pirar com o propósito de criar coisas boas 
e bonitas. É libertador. Pretendo, se ven-
der os trabalhos, ajudá-lo financeiramen-
te”, disse a artista.

Homenagem e parceria
Margarete Aurélio conheceu o trabalho 

de Gabriel Batysta pelas redes sociais, no 
início da pandemia. “Naquela época, passa-
mos a usar mais a internet, por causa do iso-
lamento social, quando vi os trabalhos dele. 
Daí em diante, me dediquei a saber mais so-
bre Gabriel, cada vez mais curiosa, interes-
sada e encantada com o seu ‘mundo fantás-
tico’, onde não existe medo, preconceito ou 
hipocrisia. O tempo para Gabriel é o ‘aqui e 
agora’ e que tudo é possível. Ele tem me en-
sinado isso. Mas não foi fácil. Houve mui-
ta resistência e desistências por parte dele, 
por causa da timidez. E muita insistência 
e paciência da minha. Agora, estamos jun-
tos, mostrando esse encontro”, comentou a 
pintora, que também nasceu em Campina 
Grande, mas está radicada na capital parai-
bana há mais de 30 anos.

Em depoimento inserido no material de 
divulgação da exposição, o jovem Gabriel 
Batysta confessou de onde busca ideias 
para suas criações. “Minha inspiração vem 
de contos que leio e, também, das músicas 
que escuto, principalmente das músicas. 
E, também, de atores como Charlie Cha-
plin e Dercy Gonçalves. A meu ver, o pai e 
a mãe da comédia. Viajo em algo encanta-
do, misterioso e gozado. Para ser mais sim-
ples, desculpe a expressão, me sinto parin-
do algo e alguma coisa maravilhosa. Me 
sinto brincando. Para mim é uma brinca-
deira”, considerou o artista.

Já Dyógenes Chaves, no texto que assi-
nou para apresentação da individual, re-
gistra algumas considerações: “Margare-
te Aurélio é mesmo pintora. Não importa 
o material ou as ferramentas, para ela tudo 
começa e acaba em pintura. E pintura figu-
rativa realista, diga-se. Tem sido assim des-
de sempre, mudando apenas o cenário ou as 
personagens. Tempos atrás encontrou nas 
meninas do Sítio Tungão, arredores de Mon-
teiro, sua mais completa razão para exerci-
tar ‘retratos’ em desenho, pintura e fotogra-
fia”, registrou o crítico de arte.

O curador ainda detalhou um pouco 
mais do trabalho do jovem artista que ins-
pirou a autora da mostra. “Mesmo sem os 
recursos técnicos adequados, Gabriel ro-
teiriza, atua e edita vídeos que remetem 
ao cinema antigo, algo numa atmosfera re-
trô, mas claramente de influências sofisti-
cadas, e que ele publica na internet. Enfim, 
Margarete tornou-se fã declarada de Ga-
briel e o convidou para pensar-ousar jun-
tos numa empreitada ‘criador-criatura’ em 
que seria produzida uma exposição de pin-
turas e desenhos dela sobre o universo pic-
torial de Gabriel, e também, claro, ao lado 
de vídeos e poemas de autoria dele. Meio 
que homenagem e parceria. Uma ideia de 
apresentar Gabriel a outros públicos”, es-
creveu Dyógenes Chaves.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

interseções
artísticas

Artes visuAis

Na iluminação das

Amanhã, em João 
Pessoa, Margarete 

Aurélio abre a exposição 
gratuita ‘Anjo Gabriel’, 

inspirada em um jovem 
artista paraibano

n 

Individual reúne mais de 20 obras, entre 
pinturas e desenhos produzidos entre 2022 
e o ano presente, além de poemas e vídeos 
do artista plástico, poeta, ator, fotógrafo e 
escritor campinense Gabriel Batysta

Autora da 
exposição, 
a também 
campinense 
Margarete 
Aurélio 
(ao lado) 
conheceu 
o trabalho 
de Gabriel 
Batysta pelas 
redes sociais, 
no início da 
pandemia
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rachel de Queiroz pontifica, indis-
cutivelmente, como um dos mais repre-
sentativos nomes da moderna literatura 
brasileira, com atuação qualificada em 
quase todos os gêneros em que se corpo-
rifica a milenar arte que tem no cultivo 
especial da palavra o ponto de partida e 
de chegada de todas as suas cogitações 
mais prementes. Rachel de Queiroz, na 
juventude, incursionou pela prática de 
uma poesia dotada de dicção delicada-
mente confessional, sempre ancorada no 
porto de um cotidiano aparentemente 
prosaico e despretensioso. Sempre mui-
to rigorosa no tocante ao ato-processo da 
criação literária, Rachel de Queiroz nun-
ca se satisfez com os resultados obtidos 
no território do universo poético, sendo, 
por isso mesmo, muito breve, a sua esta-
da no reino infinito da poesia.

Prosadora admirável foi no campo 
da ficção que Rachel de Queiroz exi-
biu a força do seu singular talento, ao 
escrever obras que já ocupam cadei-
ra cativa no cânone da literatura bra-
sileira, a exemplo de O Quinze, roman-
ce com o qual, com apenas 19 anos de 
idade, Rachel de Queiroz, de forma bri-
lhante, começou a escrever o seu nome 
na numerosa e multiplicada república 
das letras nacionais. Rachel de Quei-
roz, de igual maneira, incursionou 
pela territorialidade de um memoria-
lismo tocante, repleto de beleza esté-
tica e sumamente rico de indiscutível 
substancialidade humana, com desta-
que para o saboroso livro: Tantos Anos, 
que foi escrito em parceria com a sua 
irmã, Maria Luzia de Queiroz.

Documentando e transfigurando o 
vivido, o memorialismo de Rachel de 
Queiroz promove infrangíveis pactos 
de convivência entre a experiência e a 
imaginação. Com bem-sucedidas com-
posições na seara da literatura infantil 
e do teatro, tendo escrito também con-
tos, Rachel de Queiroz foi uma exímia 
tradutora, dado que era competente-
mente versada na língua inglesa e na 
língua francesa. A tradução, no ser-fa-
zer profissional de Rachel de Queiroz, 
ocupou quase 40 anos de intenso labor, 

nos quais ela verteu para a língua por-
tuguesa inúmeras obras da literatura 
universal, como grandes clássicos da li-
teratura russa, bem como o monumen-
tal Em Busca do Tempo Perdido, do genial 
Marcel Proust. Por fim, mas não menos 
importante, Rachel de Queiroz, confor-
me ela mesma proclamou, vezes sem 
conta, notabilizou-se, sobretudo, como 
uma categorizada jornalista, que, ao 
longo de mais de meio século de ativi-
dade ininterrupta, configurou-se em 
presença obrigatória em grandes ór-
gãos da imprensa nacional, principal-
mente, os que se radicavam na cidade 
do Rio de Janeiro, na qual Rachel de 
Queiroz viveu significativa porção da 
sua fecunda existência, tendo sido, in-
clusive, pioneiramente, depois de injus-
tificável hegemonia masculina, a pri-
meira mulher a ingressar na Academia 
Brasileira de Letras, a legendária Casa 
de Machado de Assis, o seu eterno pre-
sidente. Foi assim creio, da arte-ciência 
do discurso jornalístico, na qual Rachel 
de Queiroz se consumiu e se consumou 
como uma mestra consagrada, que ela 
extraiu um estilo sóbrio, depurado, des-
carnado, desacompanhado de dispen-
sáveis ornatos retóricos, com o qual ela 
conferiu suma distinção à crônica lite-
rária que, em suas hábeis mãos, atingiu 
as mais elevadas alturas estéticas na li-
teratura brasileira.

Em qualquer circunstância que se 
fizer um levantamento da história da 
crônica literária brasileira, Rachel de 
Queiroz, certamente, ocupará lugar de 
excelência e protagonismo, porque, de 
fato, a sua crônica constitui-se num te-
souro de sublime literariedade. Polite-
mática, a crônica literária de Rachel de 
Queiroz espraia-se por múltiplas dire-
ções, em todas elas imprimindo o selo 
do indelével traço do fulgurante tra-
balho com a linguagem, por meio do 
qual, conforme doutrina Eduardo Por-
tella, decide-se o sucesso, ou o fracasso, 
de uma obra de arte literária. Simples e, 
ao mesmo tempo, densamente poética, 
a crônica literária de Rachel de Queiroz 
exibe um traço que a distingue sobre-

maneira. Semelhantemente ao que fazia 
Machado de Assis, nas luminosas pági-
nas da sua exuberante ficção, Rachel de 
Queiroz, empaticamente, convoca o lei-
tor para imiscuir-se nas cenas e cená-
rios dos enredos que ela elabora com 
tanto engenho e arte. Aqui, a interativi-
dade torna-se a norma de um cronicá-
rio cercado de afetividade por todos os 
lados, com a qual ela aproxima o outro 
e se aproxima do outro, fazendo-o par-
ticipante das teias e tramas que a mes-
tra cearense urde com aliciante refina-
mento estilístico.

Outra marca distintiva da crôni-
ca literária de Rachel de Queiroz resi-
de na sua enorme capacidade para car-
tografar tipos humanos inesquecíveis, 
desses que, quando cerramos as pági-
nas dos livros em que os encontramos, 
eles continuam a reverberar em nós, 
com a convincente força da sua huma-
nidade. Destaco, aqui, o revolucionário 
da crônica: O catalão, bem como o José 
Alexandre, comovente protagonista da 
crônica: O solitário, homem que, sendo 
tão recluso e cultivador de hábitos tão 
estranhos, sem deixar de ser profun-
damente humano, em seu indesviável 
cerne, assemelha-se, por vezes, a um 
verdadeiro bicho em seu emblemático 
primitivismo comportamental.

Sem panfletarismo militante, que 
são procedimentos desfiguradores da 
obra de arte literária, a crônica literá-
ria de Rachel de Queiroz não desar-
raiga o seu pé do áspero chão das inú-
meras desigualdades sociais de que se 
acha impregnada a vida cotidiana bra-
sileira. Por fim, dentre outras vertentes 
igualmente observáveis, a crônica lite-
rária de Rachel de Queiroz assume in-
disfarçáveis pendores ensaísticos, mas 
tudo com leveza, sem nenhum vestígio 
de verticalidade doutrinária, o que, em 
se consumando, faria a crônica resva-
lar naquilo que Eduardo Portella cha-
mou de vocação suicida. Escritora pri-
morosa, na crônica literária, Rachel de 
Queiroz atingiu as culminâncias de 
uma arte que se fez literatura do mais 
elevado quilate.

A crônica literária de Rachel de Queiroz

Colunista colaborador

A carta com a mensagem do garotinho 
vítima do afogamento, psicografada por 
Chico Xavier, desabou nos pais como 

um bálsamo de imensurável e reconfortante 
felicidade. Era tudo o que eles queriam ouvir 
para confirmar suas crenças espíritas e a fé que 
nutriam por aquela alma de nível tão superior 
como o grande médium eleito, há 10 anos, em 
votação nacional empreendida pela SBT, como 
“O maior brasileiro de todos os tempos”.

Depois desta oportunidade, outras vieram. Em 
uma delas, aconteceu a chance de uma presença 
mais próxima de Chico, sobre a qual relataram 
nunca ter sentido algo igual emanar de uma 
pessoa. Apenas a proximidade física envolvia 
um magnetismo tão potente que já compensava 
qualquer esforço para olhar, estar perto daquela 
fonte de luz encarnada.

Nestas ocasiões posteriores, receberam mais 
duas cartas do filho, pela psicografia de Chico. 
Em uma delas, houve um fato bem curioso. 
No corredor do apartamento onde morava o 
casal, havia fotos dos três irmãos, ladeadas. 
Ele, o do meio, já ausente, usava uma cabeleira 
redonda, meio indígena, que a mãe sempre 
achou linda. E costumava perguntar, vez por 
outra: “Como deverá estar este cabelinho hoje 
em dia?”... Como espírita, de fortes convicções 
herdadas da mãe, ela sabia que os espíritos 
adotam aparência que desejam, quando estão 
do lado de lá, e assim aparecem nos sonhos, 
nas comunicações mediúnicas. Pois bem, em 
uma das cartas ele dá novo recado, que a 
estupefaz: “Mãe, ainda uso o mesmo corte de 
cabelo que você gosta e me pergunta: o da foto 
do corredor”. Que alegria!

A mãe é Iraê Lucena, o pai, Laerte Nóbrega. 
De quem tivemos a honra de escutar tão louvável 
narrativa, contada à luz de um belo luar nas 
encostas da Praia de Carapibus, no Litoral Sul 
paraibano, num recente e prazeroso encontro. 
Seria egoísta e impossível guardar apenas para 
nós uma história tão bela e iluminada.

Iraê continuou o seu trabalho como 
parlamentar paraibana, exerceu quatro 
mandatos consecutivos na Assembleia 
Legislativa, sempre pautados com projetos em 
defesa da mulher, da diversidade, inspirada nos 
valores que dignificam a vida além do que é 
meramente mundano. Até hoje, mesmo afastada 
da política efetiva, ela tem buscado dar sua 
contribuição neste mesmo sentido. Laerte, 
seu grande companheiro de quase cinquenta 
anos, ex-auditor da Controladoria Geral da 
União, também permanece ativo, com sua boa 
experiência, em contribuições profissionais 
voluntárias. Mas sem deixar de fazer jus ao 
carinhoso apelido que lhe demos: “O ermitão do 
Atlântico”. Cujas paisagens lhe fortalecem a Fé 
que, como ensina Allan Kardec, “só é inabalável 
quando pode encarar frente a frente a razão, 
em todas as épocas da Humanidade”. Decerto, 
perante a deslumbrante visão oceânica, Laerte e 
Iraê também enxergam, com a devida gratidão, 
as sublimes vias de comunicação que se 
perpetuam nas imagens da Criação. Basta ter 
olhos para ver, coração para sentir e intuição 
para entender.

Incluindo a inesquecível imagem de uma 
encantadora figura, humana e sobre humana, 
que até hoje honra e consolida uma das grandes 
revelações que o mundo já teve o privilégio de vir 
a conhecer: a mediunidade!

Germano 
  Romero

Amor e
mediunidade (3)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Foto: Jairo Chagas/Estadão Conteúdo

Estátua de Chico Xavier na casa onde viveu, em Uberaba (MG)

Artigo Elizabeth Marinheiro 
Especial para A União

Fernando Moura e o retorno das aldeias
Que é contraliteratura? Obra ou 

não obra? Concisão ou prolixida-
de? o original ou o trivial? narra-
ção estruturada ou informe? É nes-
se diapasão que Bernard Mouralis 
(Almedina, Coimbra, 1982) liga a 
contra-literatura aos métodos de co-
mercialização, editoração e aos po-
deres maiores ou menores. Minha 
inquietação remete aos fundamen-
tos teórico-críticos que devem ana-
lisar os estilos artístico/paraliterá-
rio/contraliterário etc.

Para escrever este texto, sem epi-
gonismos, extraí do mestre Roland 
Barthes alguns tópicos, intercursos 
das tessituras dominicais. O pensa-
dor francês desliga-se da linguís-
tica, das citações abusivas, do es-
petacular e funda sua semiologia, 
sem conotar nenhuma oposição à 
estética múltipla, evidente em to-
das suas obras.

Do Elemento de Semiologia, pas-
sando O Grau Zero da Escritura, Ru-
mor da Língua e outras obras po-
de-se aceitar um denominador 
comum: novo saber; a literatura 
enquanto linguagem; a construção 
de um “simulacro” dos objetos re-
presentados e subordinados à rela-
ção de sentido; um corpus heteróclito 
porque a realidade é mais hetero-
gênea que homogênea; os sistemas 
sincrônicos mais validados que os 
diacrônicos. No campo da narra-
ção, os detalhes e as descrições po-
dem ser “inúteis” (cf. O “imperialis-
mo realista”), podem desconstruir 
a referencialidade e favorecer a es-
tética da representação.

Se não pretendo aprofundar-me 
no conhecimento do pensador fran-
cês, limito-me à heteronímia que 
produz o imaginário espraiado entre 
imagens, retratos, expressões, idio-
letos anônimos, verossimilhança e 
uma incerteza de verdade.

O imaginário conduz à visibilida-
de e à invisibilidade das cidades; às 
ações e aos desejos humanos; à com-
petição que se esconde e à transpa-
rência paródica; ao ato criador e à 
mimese verbal.

Minha âncora urbana mantém o 
brilho lunar, as constelações, os ninhos 
dos jardins, o calor saudável, Cida-
de ôntica. Colóquios e solilóquios que 
não “marcam ponto”. Um catucão crí-
tico, um abraço solidário. Cidade com 

assunto e nenhum assunto. Sorriso e 
gargalhdas de bom humor. Admira-
ção pura, fiel. Enfim, gosto do flaneur: 
ele é um mirão dentro da cena urbana, 
da qual ele mesmo faz parte. Peregri-
no dos bairros ao centro e às avenidas. 
Não é um costumbrista: desloca-se ao 
acaso. A par disso, pode evocar o pas-
sado biográfico sem ressaltar o que ga-
nhou ou aquilo que perdeu.

A flanerie é universal. Não signi-
fica burgos. Transnarra aldeias, tem 
gestos autorais porque a Literatura 
arrasta os percalços de sua condi-
ção lúdica.

Vem aí Fernando Moura: talvez 
a sabedoria e o prazer semelhantes 
ao flaneur. Sem dúvida, o retorno das 
cronicanções.

Foto: Edson Matos

Jornalista e pesquisador Fernando Moura, autor da coluna ‘Aldeia’, em A União



No ano do centenário de nascimento do 
Padre José Comblin*, é momento de 
relembrar sua caminhada na Igreja do 

Brasil e da Paraíba. Uma caminhada iniciada 
quando aqui chegou com outros sacerdotes 
europeus, em junho de 1958, logo construindo 
amizade com destacados nomes da Igreja que 
buscavam novos caminhos para estar mais 
perto do povo.

Depois de uma estadia de três anos no Chile, 
retornando ao Brasil, conheceu o então Padre 
Marcelo Pinto Carvalheira, em 1965, que o 
estimulou a vir morar em Recife (PE). A pedido de 
Dom Helder Câmara, passou a atuar na linha da 
Teologia da Libertação, que buscava recuperar o 
rosto profético da igreja do tempo dos apóstolos, 
em que todos tinham tudo em comum, ajudavam-
se, repartiam o que possuíam, de modo que 
não tivesse necessitado nas comunidades onde 
residiam. Era preciso voltar à Igreja da opção 
preferencial pelos pobres, sem, contudo, deixar 
de olhar para os afortunados.

Depois de conhecer o Nordeste, Comblin 
descobriu a obra missionária de Padre Ibiapina 
e deste recolheu ensinamentos que ajudaram 

a montar a proposta 
que tanto sonhava, que 
era justamente a de 
uma Igreja ainda mais 
servidora.

Junto com outros 
teólogos, trouxe um novo 
modo de ensino para os 
seminaristas, que era 
no sentido de atuar a 
partir do “ver”, “julgar”, 
“agir”, que depois 
ficou conhecido como 
“Teologia da Enxada”, 
colocado em prática 
na Paraíba. Tempos 
depois as Comunidades 
Eclesiais de Base 
(CEBs) tomaram corpo, 
animando as famílias 

que desejavam mais espaço também dentro da 
Igreja.

Foi semente a germinar movimentos sociais 
que, com firmeza, surgiram entre as décadas 
de 1970 e 1990, e adentraram no novo século, 
dando voz às reivindicações das famílias que 
viviam à margem da sociedade, principalmente 
no meio rural.

Tudo levava a descobrir os sinais de fé, de 
amor e de esperança.

Agora, quando eu me lembro destes 
acontecimentos, por ocasião dos 100 anos de 
nascimento de Padre José Comblin, recordo 
que completou 10 anos da minha primeira 
visita ao seu túmulo, em Santa Fé, na divisa 
entre Arara e Solânea (PB), quando ocorreu 
um ano depois de sua passagem. O que me 
chamou a atenção foi que tinha nascido sobre 
sua cova uma florzinha, entre da terra seca e 
seixos, como a nos apontar a esperança que 
brota do lugar esturricado.

Como recorda o Padre José Floren, cabe-nos 
dizer, muito obrigado Padre Comblin. Obrigado 
pelos ensinamentos, por nos ter ensinado a rezar 
de modo diferente e a conhecer melhor Nosso 
Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho.

Como disse Padre Floren, Comblin abriu-nos 
os olhos, os ouvidos e o coração para o grito 
dos excluídos e para pensar o futuro da Igreja. 
Aprendemos muitos a refletir com seus 70 livros 
publicados e mais de 400 artigos produzidos em 
quase sete décadas de estudos.

José Comblin nos deixou um legado 
sobre vocação e missão, mostrou exemplo 
de simplicidade, de amor ao povo e fervor 
missionário.

Podemos dizer, a partir de uma definição de 
Padre Floren, que nosso amado Comblin sonhava 
com uma Igreja “povo de Deus”, menos clerical 
e mais comunidade. Menos do passado e mais 
do futuro, menos do direito canônico e mais 
do Espírito Santo, menos acomodada e mais 
missionária e samaritana.

n n n n

(*) Nascimento: 22 de março de 1923, em 
Bruxelas, na Bélgica; falecimento: 27 de março 
de 2011, em Simões Filho, na Bahia.

Crônica 
  Em destaque

Comblin,
100 anos

José Nunes - Jornalista
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ESTREIAS

Um FIlho (The Son. Reino Unido, Fran-
ça. Dir: Florian Zeller. Drama. 14 anos). A 
vida de Peter (Hugh Jackman) vira de cabe-
ça para baixo quando sua ex-esposa Kate 
(Laura Dern) aparece com seu filho, Nicho-
las (Zen McGranth). CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 16h45 - 19h30. 

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 con-
tra a Alta Cúpula enquanto procura os joga-
dores mais poderosos do submundo, dos 
EUA a França, do Japão a Alemanha. CEN-
TERPLEX MAG 3: 17h30 (dub.) - 21h (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 17h15 
- 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 5 (dub.): 
15h30 - 19h - 22h20; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6: 14h30 (dub.) - 18h (dub.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h30 -  17h - 
20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 21h30 (exceto seg. 
e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h - 17h30 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 15h40 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 16h50 - 20h; CINE SERCLA PARTA-
GE 2: 15h40 (dub.) - 19h (leg.); CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h50 - 20h. 

lA SITUAcIóN (Brasil. Dir: Tomás Por-
tella. Comédia. 16 anos). Três amigas (Na-
tália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes) em 
busca de uma misteriosa herança na Ar-
gentina. Chegando no país vizinho, pas-
sam por perrengues, situações hilárias e 
perigosas e dificuldades ao se envolve-
rem, sem saber, com traficantes locais. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h45 - 16h30 (ex-
ceto sáb.) - 18h45 (exceto sáb.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1: 18h40 - 20h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 2: 14h40.

loUIS TomlINSoN – All oF ThoSE 
VoIcES (Reino Unido. Dir: Charlie Lighte-
ning. Documentário. 12 anos). Uma nova 
visão, crua e real, da jornada musical do 
britãnico Louis Tomlinson. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1 (leg.): 16h (sáb.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (leg.): 17h (sáb.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (leg.): 17h (sáb.).

coNTINUAÇÃo

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: Dar-
ren Aronofsky. Drama. 16 anos). Um pro-
fessor recluso (Brendan Fraser) que vive 
com obesidade severa tenta se reconec-
tar com sua distante filha adolescente 
para uma última chance de redenção. 
CENTERTPLEX MAG 2 (leg.): 16h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h.

cREEd 3 (EUA. Dir: Michael B. Jordan. 
Drama. 12 anos). Depois de dominar o mun-
do do boxe, Adonis Creed (Michael B. Jor-

dan) vem prosperando tanto na carreira 
quanto na vida familiar. Quando um ami-
go de infância e ex-prodígio do boxe, Da-
mian (Jonathan Majors), ressurge depois 
de cumprir uma longa sentença na prisão, 
ele está ansioso para provar que merece 
sua chance no ringue. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 1 (dub.): 17h50 (exceto sáb.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 20h45.

gATo dE BoTAS 2: o ÚlTImo PEdI-
do (Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: 
Tom Wheeler. Animação. Livre). O Gato 
de Botas descobre que sua paixão pela 
aventura cobrou seu preço: por conta de 
seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito 
à segurança pessoal, ele queimou oito de 
suas nove vidas. Com apenas a restan-
te, ele precisa encontrar a mítica Estrela 
dos Desejos, capaz de restaurar suas vi-
das. CENTERTPLEX MAG 4 (dub.): 16h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 13h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h15 
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 14h30 (dom.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (dub.): 14h30 (dom.).

homEm-FoRmIgA E A VESPA: 
QUANTUmANIA (Ant-Man and The Wasp: 
Quantumania. EUA. Dir: Peyton Reed. 
Aventura. Livre). O Homem-Formiga (Paul 
Rudd) e a Vespa (Evangeline Lilly) lutam 
contra Kang, o Conquistador (Jonathan 
Majors), no reino quântico. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h15.

PâNIco 6 (Scream 6. EUA. Dir: Ty-
ler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. Terror. 16 
anos). Os quatro sobreviventes do massa-
cre realizado pelo Ghostface, decidem dei-
xar Woodsboro para trás em busca de um 
novo começo em Nova York. Mas não de-
mora muito para eles se tornarem alvo de 
um novo serial killer. CENTERTPLEX MAG 
1(dub.): 19h; CENTERTPLEX MAG 4 (leg.): 
20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 20h40; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h15 - 
18h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h20 - 17h50 - 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h20 - 17h50 - 20h15.

ShAzAm! FÚRIA doS dEUSES (Sha-
zam! Fury of the Gods. EUA. Dir: David F. 
Sandberg. Aventura. Livre). Deuses anti-
gos chegam à Terra em busca da magia 
roubada deles há muito tempo. Shazam 
(Zachary Levi) e seus aliados são lançados 
em uma batalha por seus superpoderes, 
suas vidas e o destino do mundo. CENTER-
PLEX MAG 1 (dub.): 16h15 - 21h30; CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h - 
22h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h15 (exceto seg.) - 17h (exceto sáb. e 
seg.) - 20h (exceto seg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 15h45 (exceto seg. e ter.) 

- 18h45 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 (sáb.); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30 
- 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h30 (sáb.). 

65 – AmEAÇA PRé-hISTóRIcA (65. 
EUA. Dir: Scott Beck e Bryan Woods. Ficção 
científica. 12 anos). Após um catastrófico 
acidente o levar à uma queda em um plane-
ta desconhecido, o piloto Mills (Adam Driver) 
rapidamente descobre que ele está preso na 
Terra... 65 milhões de anos atrás. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1 (dub.): 15h40 (exceto sáb.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h25; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h25.

cINE BANgÜÊ (JP) - mARÇo

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. Do-
cumentário. 14 anos). A história das Ga-
solineiras de Kebradas, tal como ecoa 
pelas paredes da Colméia, a Prisão Fe-
minina de Brasília (DF). CINE BANGÜÊ: 
26/3 - 18h; 28/3 - 19h30.

mI IUBITA, mEU AmoR (Mi Iubita, Mon 
Amour. França. Dir: Noémie Merlant. Dra-
ma. 14 anos). Jeanne vai comemorar sua 
despedida de solteira na Romênia. Lá, ela 
conhece Nino, sendo o início de um verão 
apaixonado e atemporal. CINE BANGÜÊ: 
28/3 - 17h30; 30/3 - 20h30.

mEdUSA (Brasil. Dir: Anita Rocha da 
Silveira. Terror. 14 anos). Uma gangue 
de mulheres fazem o melhor que podem 
para controlar tudo ao seu redor (até mes-
mo outras mulheres) para resistir à tenta-
ção. 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 defenso-
ra pública auxilia mulheres em casos de 
abuso. No entanto, seus próprios interes-
ses sexuais a levam a um mundo de vio-
lência e erotismo. CINE BANGÜÊ: 25/3 - 
17h; 29/3 - 20h30.

ShoRTBUS (EUA. Dir: John Came-
ron Mitchell. Drama. 18 anos). Jovens de 
Nova York se desafiam emocionalmen-
te pelas interseções cômicas e trágicas 
entre amor e sexo. CINE BANGÜÊ: 25/3 - 
19h; 27/3 - 18h30.
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Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz

Serviço

O Espaço Cultural de hoje vai ser 
um “esquenta” para a 2ª edição da 
Noite da Música Negra Paraibana. 
Editado e apresentado pelo jornalis-
ta Jãmarrí Nogueira, o programa é 
realizado pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) e vai ao ar 
das 22h à meia-noite, na Rádio Taba-
jara (105,5 FM).

Nesta edição, destaque para ar-
tistas da cena musical preta da Pa-
raíba que protagonizará o evento. O 
palco do Teatro Paulo Pontes, no Es-
paço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, receberá a série de apre-
sentações com entrada gratuita, que 
começa às 20h, no próximo domin-
go (dia 26), e conta com Laíz de Oyá, 
Mari Santana, Filosofino, João Car-
los Jr, Elon, MC Hirlla, Pablito, Anita 
Garyballdi, Thais Soares, Wilcor, Me-
biah e Fúria Negra.

O evento está relacionado ao Dia 
Internacional de Luta Contra a Dis-
criminação Racial, celebrado no últi-
mo dia 21 deste mês.

A edição do Espaço Cultural pode 
ser ouvida também pelo site oficial da 
Rádio Tabajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no dia seguinte, 
fica disponível no canal oficial da Fu-
nesc no YouTube (/TvFunesc).

Evento com artistas da cena musical preta será no próximo domingo, em JP

Espaço Cultural prepara 
“esquenta” da 2a edição

Noite da Música Negra

Da Redação
Foto: Bruna Dias/Divulgação

Musicista Mari Santana é uma das atrações

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
da Rádio Tabajara
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Hoje, em Princesa Isabel, cordelista e pesquisadora Célia Maria apresenta a segunda parte de ‘O cangaço no cordel’

“Cangaceira cultural” lança obra
Cultura popular

Será lançado hoje em Prin-
cesa Isabel, no Sertão parai-
bano, o livro O cangaço no cor-
del na visão de uma cangaceira 
cultural - Parte II, da cordelis-
ta e pesquisadora campinen-
se Célia Maria Silva. O evento 
acontece às 10h50, na bibliote-
ca do IFPB e marca a abertura 
do Cariri Cangaço, seminário 
que concentra a produção cul-
tural em torno do movimento 
famoso por Lampião.

A obra se apresenta como 
uma coleção de cordéis que a 
autora desenvolve sobre escri-
tores que desbravaram a caa-
tinga para compreenderem o 
fenômeno do cangaço. Entre 
eles, destacam-se os maiores 
estudiosos do tema, a exem-
plo de Aglae Lima de Olivei-
ra, Antônio Amaury, Alcino 
Costa, Billy Jaynes Chandler, 
Paulo Medeiros Gastão e José 
Sabino Bassetti. 

“Faço um resumo biblio-
gráfico sobre esses principais 
historiadores que deram o 
pontapé inicial na divulga-
ção, através dos livros, da his-
tória do Nordeste e das pe-
culiaridades do Sertão. Esses 
autores não falam apenas do 
cangaço, mas como viviam os 
sertanejos e os diversos fato-
res, inclusive os econômicos, 
que levaram o cangaço a se 
tornarem violentos, e até en-
feitado do jeito que era”, des-
creve a paraibana integrante 
do Grupo de Estudo e Pesqui-
sa do Cangaço (GPEC).

Na ocasião, ela será elei-
ta com o título de conselheira 
do Cariri Cangaço devido ao 
trabalho que desenvolve des-
de 2015, quando começou a se 
apresentar artisticamente as 
indumentárias típicas do can-
gaço representando Maria Bo-
nita. O evento vai contar com 

uma apresentação de Capitão 
Quirino e Célia Cangaceira.

O prefácio de Luiz Ruben 
F. de A. Bonfim, membro fun-
dador da Academia Brasileira 
de Letras e Artes do Cangaço, 
com sede em Aracaju (SE), des-
taca que Célia não tem apenas 
a virtude de ser uma cordelis-
ta. “Ao produzir suas rimas, 
ela concilia sua criatividade, 
respeitando a rima, métrica e 
oração, além de conseguir res-
peitar também a realidade dos 
fatos que se propõe a narrar. 
Leva o conhecimento dos fa-

tos como eles foram, deleitan-
do o leitor com as rimas, sem, 
contudo, sacrificar ou detur-
par a história. Ao longo de seus 
cordéis o leitor vai despertan-
do outros sentidos ao mesmo 
tempo em que, de forma didá-
tica, vai sendo facilmente leva-
do ao conhecimento de fatos 
da história que aconteceram 
na nossa região nordeste”, es-
creve Bonfim. 

O primeiro livro publicado 
por Célia Maria foi em 2019, o 
Compartilhando Memórias. Nos 
anos seguintes vieram mais 

dois livros: Diário imaginário de 
uma cangaceira (2020) e O can-
gaço no cordel - Vol. 1 (2021). “O 
meu objetivo maior era levar 
ao conhecimento dos leitores 
a história do cangaço e a histó-
ria de Lampião. Os meus cor-
déis são didáticos e baseados 
na pesquisa que faço. É como 
se fosse um cordel biográfico. 
O cordel é uma fonte literária 
que você se instrui e se diver-
te devido aos seus contos ima-
ginários”, afirma ela.

Depois de se aposentar 
como funcionária da UFPB, 
a profissional formada em 
Administração de Empresas 
com Mestrado em Ciências da 
Educação começou a desen-
volver pesquisas sobre a cul-
tura nordestina, entre 
elas a figura de An-
tônio Conselheiro, 
Padre Cícero e 
Luiz Gonza-
ga. “Comecei 
a escrever e a 
fazer cordel, e, 
nessa pandemia, 
a produção se inten-
sificou. Tenho muita 
facilidade de formar e de 
gravar versos. Me despertou 
muito o interesse sobre a his-
tória do Sertão, que conhecia 
tão pouco. Desde então, mi-
nha vida toda ficou dedicada 
a isso, a conhecer melhor e es-
tudar e fazer cordéis. Só fiquei 
muito triste porque, quando a 
gente é jovem, tem uma capa-
cidade de desenvolvimento 
muito grande e eu perdi mui-
to tempo”, lamenta a escritora 
que já poetizou mais de 35 cor-
déis e é artesã, produzindo os 
chapéus de cangaceiros.

O seminário Cariri Can-
gaço acontece até o próximo 
domingo (dia 26) de forma 
concomitante na Paraíba e 
em Pernambuco, nas cidades 
de Princesa, São José de Prin-
cesa e Triunfo.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Livro é coleção de cordéis que Célia Maria desenvolve sobre os principais historiadores do cangaço

Paulo Cruz e Ivanildo Vila Nova se apresentam na capital
Cantoria

“O meu 
objetivo maior 
era levar ao 
conhecimento 
dos leitores 
a história do 
cangaço e a 
história de 
Lampião

Célia Maria Silva

“É um sonho que, antes, era 
abstrato e, agora, vou tornar 
realidade”, confessou o poe-
ta repentista Paulo Cruz, re-
ferindo-se à oportunidade de 
poder dividir, pela primeira 
vez, o palco com Ivanildo Vila 
Nova no show Cantoria de Vio-
la Nordestina, que os dois rea-
lizam gratuitamente hoje, a 
partir das 20h, na Churrasca-
ria Ceasa, na capital paraiba-
na. Durante o evento, o públi-
co poderá sugerir temas para 
que ambos artistas os abor-
dem em versos, de forma im-
provisada, o que será a tônica 
da apresentação.

“Para mim, vai ser uma 
cantoria histórica e um mar-
co, na minha carreira, cantar 
pessoalmente com Ivanildo, 
que tem 65 anos de cantoria, 
é considerado mestre e o ‘rei’ 
da cantoria, assim como Ro-
berto Carlos é o ‘rei’ da música 
popular brasileira”, comentou 
Cruz. “Vamos iniciar o show 
apresentando sextilhas, que é 
o alicerce, a base estrutural da 
cantoria. Depois, vamos aten-
der aos pedidos da plateia, que 
poderá sugerir temas como a 
natureza, sertão, política e his-

tória, que cantaremos em mo-
dalidades como sextilhas, de-
safios, mote em decassílabo, 
mote em sete sílabas e galo-
pe à beira-mar, mas também 
poderão pedir poemas e can-
ções”, detalhou o poeta.

Natural da cidade de Solâ-
nea (PB), Paulo Cruz tem 33 
anos de cantoria, atividade 
que começou aos 16 anos, 
influenciado pelo ambiente 
familiar. “Meu pai, Juvenal 
Severino da Cruz, foi poeta 

cantador, mas não conseguiu 
permanecer nessa ativida-
de, porque precisou traba-
lhar para garantir o susten-
to da família. Meu pai fez 
um violão e uma viola e me 
deu para que eu brincasse de-

pois do jantar, pois não que-
ria que me envolvesse com 
más companhias, mas termi-
nei abraçando a viola e a can-
toria. Além de incentivador, 
ele foi meu crítico e me corri-
gia quando chegava em casa 

das apresentações, observan-
do que havia falado frases er-
radas gramaticalmente, por 
exemplo, ele me deu muita 
coragem e entusiasmo. E dois 
tios meus poetas, Manoel Ma-
ria dos Anjos e José Marques 
Pereira, também me influen-
ciaram”, disse ele.

Cruz pretende, ainda neste 
primeiro semestre, promover 
apresentações e festivais com 
poetas cantadores na cidade 
de João Pessoa, onde está ra-
dicado há 13 anos. As recentes 
apresentações que realizou fo-
ram neste mês, sendo no dia 3 
no município de Sapé, em du-
pla com Daudeth Bandeira, e 
na data seguinte, na associa-
ção comunitária do bairro Pa-
dre Zé, na capital. 

O poeta repentista per-
nambucano Ivanildo Vila 
Nova, que nasceu em Caruaru, 
confessou ser “muito bom” po-
der realizar o sonho do amigo. 
“É ótimo e estou feliz por pro-
porcionar esse momento para 
Paulo Cruz. É o reconhecimen-
to do meu trabalho e o grande 
artista é aquele que faz segui-
dores presenciais e não vir-
tuais, porque presencialmente 
podemos apertar a mão, abra-
çar e conversar com as pes-
soas”, apontou Vila Nova.

Pela primeira vez, dividem o palco Paulo Cruz (E), com 33 anos de trajetória, e Ivanildo Vila Nova (D), que tem 65 anos de cantoria

Foto: Tami Alter/DivulgaçãoFoto: Acervo Pessoal

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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O primeiro complexo de 
geração associada de ener-
gia renovável no Brasil, que 
integra a produção de ener-
gia solar e eólica, foi inau-
gurado na manhã de ontem 
no município de Santa Lu-
zia, no Sertão do Estado. O 
evento contou com as pre-
senças do presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da 
Silva, do governador da Pa-
raíba, João Azevêdo, do mi-
nistro de Minas e Energia, 
Alexandre Silveira, e dos di-
retores da Neoenergia. 

O complexo se estende 
por uma área arrendada de 
8.700 hectares, em que so-
mente 14% está ocupada, nos 
municípios de Santa Luiza, 
Areia de Baraúnas, São José 
de Sabugi e São Mamede, Re-
gião Metropolitana de Patos. 
O investimento total soma 
cerca de R$ 3,5 bilhões.

Formado por 15 parques 
eólicos e 136 aerogeradores, 
da Neoenergia Chafariz, que 
atua com capacidade insta-
lada de 471,2 MW, está em 
operação plena desde início 
de 2022. Já os 228 mil painéis 
solares da Neoenergia Lu-
zia com a potência instala-
da de 149,2 MWp, marcam a 
estreia da companhia na ge-
ração fotovoltaica centrali-
zada. Juntos são capazes de 
gerar 0,6 GW, suficiente para 
abastecer 1,3 milhão de resi-
dências por ano.  A conexão 
à rede será garantida por su-
bestação e linha de transmis-
são, com extensão de 345 qui-
lômetros.

A energia gerada será 
destinada ao ACR (Ambien-
te de Contratação Regula-
da) e ao ACL (Ambiente de 
Contratação Livre), alinha-
do com a estratégia de po-
sicionamento na liberaliza-
ção do mercado de energia 
brasileiro.

“Essa estratégia teve o ob-
jetivo de aproveitar, de for-
ma eficiente, os recursos dos 
complexos eólico e solar, va-
lorizando a complementa-
riedade dessas fontes com 
inovação tecnológica e oti-
mização do uso da rede de 
transmissão”, ressaltou Lau-
ra Porto, diretora-executiva 
de Renováveis da Neonergia.

O CEO da Neoenergia, 
Eduardo Capelastegui, in-
formou que a energia lim-
pa produzida, será possível 
evitar a emissão de mais de 
100 mil toneladas de CO2 
por ano.

“Com o complexo, alcan-

çamos 90% da capacidade 
instalada em energia limpa. 
Estamos preparados para 
atender os brasileiros com 
confiabilidade e seguran-
ça, tendo em vista a crescen-
te demanda do mercado li-
vre”, destacou o executivo. 
Ele acrescentou que o em-
preendimento contou com fi-
nanciamento de instituições 
nacionais e internacionais.

O governador João Aze-
vêdo destacou a alta poten-
cialidade do Estado com cer-
ca de 160 parques instalados 
e em processo de implanta-
ção em vários municípios. 
“Queremos, com a amplia-
ção das redes de distribui-
ção, participar de mais lei-
lões e recebermos novos 
empreendimentos, até por-
que são empreendimentos 
de energias renováveis que 
causam bem menos impac-
tos ambientais que as hi-
droelétricas. Além da garan-
tia da segurança energética 
em caso de períodos de es-
tiagem de chuvas, evitando 
um futuro colapso energéti-
co”, explicou Azevêdo.

Na oportunidade, o go-
vernador reforçou o trabalho 
do Governo do Estado para 
atrair novos investimentos 
com o ICMS zero para em-
preendimentos de energia 
solar e eólica em contratos 
que são honrados pelo Esta-
do. Ele também pontuou o 
ambiente de negócios propí-
cios para novas empresas. “O 
estado da Paraíba tem priori-
zado com isenção de impos-
tos, agilização dos processos 
de licenciamento ambiental e 
infraestrutura dos parques, 
que são importantes na ge-
ração de empregos e na dis-
tribuição de renda nos mu-
nicípios na região”, ressaltou.

Novos Investimentos
O ministro das Minas e 

Energia, Alexandre Silvei-
ra, na ocasião, anunciou um 
programa de investimentos 
em energias renováveis no 
valor de mais de R$ 50 bi-
lhões em leilões para insta-
lação de linhas de transmis-
são para escoar toda essa 
produção e aumentar o po-
tencial de energia renová-
vel em todo o Brasil. “Este é 
o momento importante em 
que estamos integrando as 
políticas para fazermos a 
verdadeira transição ener-
gética, tendo em vista a po-
tencialidade do Nordeste em 
energia eólica e solar, cami-
nhando sempre na seguran-
ça energética e a modicidade 
tarifária”, completou. 

Empreendimento será o primeiro complexo com geração associada de energia eólica e solar do Brasil

No Sertão, Lula inaugura parque
sustentabilidade

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com “Queremos, com 

a ampliação 
das redes de 
distribuição, 
participar de 
mais leilões 
e recebermos 
novos 
empreendimentos

João Azevêdo

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) surpreen-
deu e não quis discursar em 
seu primeiro evento na Pa-
raíba após eleito em 2022. A 
agenda presidencial englo-
bou uma passagem por Cam-
pina Grande e a inauguração 
de um complexo de energia 
híbrida (eólico e solar) na ci-
dade de Santa Luzia, no Ser-
tão paraibano. Parlamenta-
res paraibanos entregaram 
demandas do estado.

Mas Lula deixou a fala du-
rante o evento, que foi priva-
do, para os representantes 
da empresa Neonergia, para 
o ministro das Minas e Ener-
gia, Alexandre Silveira e para 
o governador da paraíba João 
Azevêdo (PSB), que inclusive 
esteve responsável por rece-
ber o presidente e ainda so-

brevoar a área ocupada pelo 
parque eólico. 

A comitiva do presidente 
Lula pousou antes das 10 ho-
ras de ontem, em Campina 
Grande, onde Lula teve um 
rápido encontro com o pre-
feito da cidade, Bruno Cunha 
Lima (PSD). Ao presidente, 
Bruno fez uma solicitação de 
audiência em Brasília, para 
encaminhar demandas do 
município.

“Nossas demandas são a 
construção de um novo hos-
pital materno infantil, que 
precisaremos do ministério 
da Saúde, a reativação da li-
nha férrea, e apoio para obras 
de macro drenagem para con-
tinuação do canal do Prado, 
essas são demandas urgen-
tes na cidade”, disse.

Na comitiva de políti-

cos que tentaram o momen-
to para buscar investimen-
tos para o estado estiveram 
ainda a senadora Daniella 
Ribeiro (PSD),que entregou 
um pedido para que seja feita 
a conclusão das obras da tri-
plicação da BR-230.  Daniel-
la expôs a situação ao pre-
sidente, falou da demora na 
execução das obras e nos en-
traves ocorridos durante os 
últimos meses. “Também fa-
lei ao presidente sobre os aci-
dentes ocorridos na área, as 
vidas que são perdidas e das 
famílias que choram. É uma 
obra que precisa ser concluí-
da e merece esforço e dedica-
ção por parte de todos nós, 
parlamentares, por isso le-
vei a demanda ao presidente 
Lula”, afirmou. 

A senadora disse que 

Lula, após ouvir a explana-
ção, orientou uma audiência 
com o ministro dos Trans-
portes, Renan Filho. Além 
disso, pediu que a pauta seja 
acompanhada pela Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República. 

 Além da senadora, tam-
bém estiveram na comitiva, 
o senador Veneziano Vital 
(MDB), os deputados fede-
rais Damião Feliciano (PDT), 
Murilo Galdino (Republica-
nos), Gervásio Maia (PSB) e o 
deputado estadual Adriano 
Galdino (Republicanos), pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba.  

Os deputados também en-
tregaram algumas deman-
das, como por exemplo adu-
tora do Pajeú e triplicação da 
BR-230, Cabedelo João Pessoa.

Em visita à Paraíba, on-
tem, para acompanhar o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o senador de Pernam-
buco, Humberto Costa (PT), 
falou das dificuldades do 
Governo Federal no Con-
gresso Nacional. Humber-
to ficou em Campina Gran-
de aguardando o retorno da 
comitiva presidencial e apro-
veitou para falar com a im-
prensa antes de seguir para 
Pernambuco.

Humberto relatou sobre o 

crescimento da extrema di-
reita na Câmara, o que difi-
culta ações do Governo. 

“Na Câmara realmente a 
situação é mais difícil, por-
que se é verdade que no se-
nado houve um crescimento 
excessivo da extrema direi-
ta, na Câmara não só houve 
um crescimento da extrema 
direita, mas principalmente 
do centrão, que tem um papel 
importante aí na governabili-
dade, mas que essa governa-
bilidade tem um preço altís-

simo em termos de cargos, de 
emendas, e mesmo assim al-
guns casos nem a certeza de 
termos esse voto nós temos. 
Então será um desafio per-
manente do governo garan-
tir essa maioria”, declarou.

As declarações apontam 
para uma realidade: após 
dois meses e meio de gover-
no, nenhuma das medidas 
provisórias editadas pelo 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) começou a tra-
mitar no Congresso Nacio-

nal. Entre as matérias, estão 
textos que organizam a estru-
tura do Executivo, dão base 
ao plano fiscal e estabelecem 
programas sociais.

Dentro do Congresso, os 
presidentes do Senado e da 
Câmara divergem sobre a 
tramitação. Enquanto Rodri-
go Pacheco (PSD-MG) de-
fende o retorno das comis-
sões mistas para análises das 
MPs, Arthur Lira (PP-AL) 
quer a manutenção do mo-
delo atual.

Presidente abriu mão de fazer discurso

Senador relata dificuldades no Congresso

João Azevêdo destacou, durante o evento, a importância das energias limpas e o reduzido impacto ambiental no processo de geração

As torres eólicas já estão gerando energia limpa no Sertão

Fotos: Secom-PB
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Evento para debater metas e prioridades será amanhã, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais e redes sociais

Governo realiza audiência pública
orçamento

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, realiza amanhã, 
às 19h, a audiência pública 
virtual para elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO 2024). A trans-
missão será ao vivo pelos ca-
nais oficiais e redes sociais do 
Governo (youtube.com/go-
vparaiba) e irá debater com 
a população as metas e prio-
ridades a serem estabeleci-
das para o próximo ano or-
çamentário. 

 Lei de Diretrizes Orça-
mentárias tem o objetivo de 
dar os parâmetros necessá-
rios para a elaboração da pro-
posta orçamentária anual e 
faz o alinhamento entre os 
objetivos, ações, programas e 
indicadores econômicos, esta-
belecidos no Plano Plurianual 
– PPA, ajustando as ações do 
Governo, ano a ano, buscan-
do sempre aplicar da melhor 
forma os recursos disponí-
veis em nosso Estado.

 O secretário de Estado do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Gilmar Martins, fa-
lou sobre a importância des-
sa audiência pública. “O Go-
verno do Estado quer ouvir a 
população sobre as necessi-
dades mais prementes para 
os cidadãos e respectivas re-
giões. Este ano, vamos reali-
zar três audiências públicas, 
sendo essa primeira sobre a 
LDO, depois vamos dialogar 
com a população para cons-
trução do Plano Plurianual 
(PPA), e posteriormente, va-
mos interagir com a socieda-
de no que concerne às priori-

dades visando a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Queremos ouvir e dia-
logar com a população para 
construção destes importan-
tes instrumentos de planeja-
mento”, disse Gilmar.

Democracia
O secretário executivo do 

Orçamento Democrático Es-
tadual, Júnior Caroé, afirmou 
que essa é mais uma ação que 
fortalece a democracia partici-
pativa. “Ouvir e dialogar com 
a população sobre os desti-
nos e diretrizes dos gastos 
públicos é a afirmação que 
o Governo da Paraíba dá na 
promoção da democracia par-
ticipativa, abrindo canais de 
escuta popular e construin-
do, junto com o povo, os des-
tinos dos investimentos pú-

blicos. A audiência pública da 
LDO também disponibilizará 
um canal de votação para que 
a população possa indicar as 
suas metas e prioridades para 
as suas regiões, no Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias - PLDO, assim como é 
feito nas audiências públicas 
regionais do ODE”, informou 
Júnior Caroé.

 O Governo da Paraíba irá 
disponibilizar a plataforma de 
votação, por meio do site www.
votacaoode.pb.gov.br, que po-
derá ser acessado pela popula-
ção entre os dias 24 e 31 de mar-
ço. Qualquer pessoa poderá 
acessar o site, escolher a cidade 
em que reside, inserir o número 
do CPF e a data de nascimento, 
para assim escolher três priori-
dades de investimentos para as 
respectivas regiões.
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O Governo 
do Estado 
quer ouvir a 
população 
sobre as 
necessidades 
mais 
prementes 
para o próximo 
orçamento

Gilmar Martins disse que haverá diálogo permanente com a população

Reforço
A audiência pública 

para discutir a 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é 

mais uma ação que 
fortalece a democracia 

participativa

A ex-vice-governadora 
da Paraíba, Lígia Feliciano, 
foi nomeada para um car-
go no Ministério do Desen-
volvimento e Assistência 
Social, Família e Combate 
à Fome. A pasta integra o 
Ministério do Desenvolvi-
mento e Assistência Social, 
Família e Combate à Fome, 
comandado por Welling-
ton Dias, ex-governador 
do Piauí, com quem a fa-
mília Feliciano tem rela-
ção estreita.

 Lígia não ocupava car-
gos públicos desde o final 
do ano passado. E agora vai 
assumir a função de dire-
tora do Departamento de 
Aquisição e Distribuição 
de Alimentos Saudáveis da 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional do Ministério.

“É uma forma de con-
tribuir com o Brasil e com a 

Paraíba. Me identifico mui-
to com esse ministério, por-
que é o que eu sempre quis, 
que as pessoas saíssem da 
miséria e tivessem o que 
comer. Nossas políticas se-
rão sempre para diminuir 
a pobreza e fazer com que 
os benefícios cheguem à 
população”, disse Lígia Fe-
liciano.

A portaria de nomea-
ção, assinada pelo minis-
tro-chefe da Casa Civil, 
Rui Costa, foi publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem.

Lígia atuou oito anos 
como vice-governadora do 
estado e é casada com o 
deputado federal Damião 
Feliciano (União Brasil), 
coordenador da bancada 
federal paraibana no Con-
gresso e vice-líder do go-
verno Lula na Câmara Fe-
deral. 

Lígia Feliciano assumirá 
cargo em Ministério

em brasília

Foto: Secom-PB/ Francisco França

Foto: Secom-PB

Lígia não ocupava cargos públicos desde o ano passado

O presidente Dinho parti-
cipa amanhã do encerramen-
to do II Encontro Nordesti-
no de Legislativo, promovido 
pelo Instituto de Gerencia-
mento de Cidades e a União 
de Vereadores do Brasil (UVB
-PB). O evento teve início na 
ter-feira e reúne legisladores 
das Câmaras Municipais de 
diversas cidades do Nordes-
te, além de servidores públi-
cos municipais e estaduais.

 “Considero muito impor-
tante a presença em um even-
to que traz vereadores de di-
versas Câmaras municipais 
de todo o Nordeste, através 
de um ambiente de intera-
ção, ouvindo e apresentando 
as reivindicações dos verea-
dores, que são, para mim, o 
para-choque da população”, 
afirmou o presidente da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa.

Para a vereadora da cidade 
de Mari (PB) e presidente da 
União de Vereadores do Bra-
sil (UVB/PB), Valeska Maga-
lhães, disse que o evento vem 
buscando reunir o maior exér-
cito da política brasileira, que 
são os vereadores, no intuito 
de pautar assuntos relevantes 
para promover a capacitação 
deles, além de proporcionar 
uma maior troca de experiên-
cias, fazendo com que eles 

possam exercer o mandato 
com excelência. 

“Serão quatro dias com 
um leque de profissionais ca-
pacitados que irão contribuir 
muito com o mandato de cada 
vereador, não só da Paraíba 
como de todo o Brasil. Iremos 
discutir diversos assuntos re-
levantes, mas entre eles pos-
so destacar as palestras da 
que irão debater a presença 
feminina nos espaços de po-
der”, acrescentou a presiden-
te da UVB/PB.

A programação está con-
tando ainda com palestras 
sobre oratória política, gestão 
de pessoal no legislativo mu-
nicipal, entre outros temas de 
relevância que buscam me-
lhorar a participação dos le-
gisladores no dia a dia das ca-
sas legislativas.

Encontro nordestino 
termina amanhã em JP

legislativo
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Programação 
inclui 
palestras 
sobre oratória 
política e 
gestão de 
pessoal no 
legislativo 
municipal

A Câmara Municipal de 
João Pessoa irá receber, no 
dia 31 deste mês, do Ministé-
rio Público Federal, além de 
outros órgãos, informações 
qualificadas sobre destina-
ção dos recursos de maneira 
eficiente para a área de saú-
de. O objetivo é um melhor 
acompanhamento da aplica-
ção de emendas parlamenta-
res. A informação partiu do 
presidente da Casa, verea-
dor Waldir Dowsley (Avan-
te), após reunião com a pro-
curadora Janaina Andrade 
e do procurador-chefe José 
Guilherme Ferraz. Ele de-
clarou apoio à demanda do 
MPF. Os representantes da 
República expuseram preo-

cupações relativas à situa-
ção da saúde na capital e 
nos demais municípios pa-
raibanos.

“A reunião do dia 31 será 
importantíssima para que 
sejam discutidas as questões 
de direcionamento específi-
co das emendas. Vamos se-
guir o direcionamento do 
Ministério Público Federal. 
Vou repassar o convite a to-
dos os vereadores, para que 
se façam presentes no even-
to do dia 31 próximo”, decla-
rou o presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa. 

Encontro
Para o encontro do dia 31 

foram convidados todos os 
vereadores da capital, além 
dos deputados estaduais e 
federais, bem como os três 

senadores da República pa-
raibanos. Participarão ain-
da do evento, que ocorrerá 
de forma híbrida (também 
com possibilidade telepre-
sencial), representantes do 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde, Mi-
nistério Público da Paraí-
ba e Ministério Público de 
Contas. A imprensa também 
está sendo convidada para 
participar do evento.

A procuradora Janaina 
Andrade ressaltou a impor-
tância de disponibilizar o 
máximo de informações aos 
parlamentares acerca dos re-
cursos destinados à área da 
saúde, a fim de que as toma-
das de decisão deles sejam 
as mais eficazes possíveis. 
Ela destaca ainda que é im-
portante disponibilizar in-

formações aos parlamenta-
res sobre os municípios com 
maiores carências financei-
ras nessa área, bem como 
sobre a dimensão epidemio-
lógica e demográfica, as ne-
cessidades e a capacidade 
dos serviços de saúde em 
cada localidade, conforme 
estabelecido pelo artigo 17 da 
Lei Complementar 141/2012. 

Ainda segundo a procu-
radora, é necessário dar aten-
ção à modalidade de transfe-
rência dos recursos, visto que, 
de acordo com o Tribunal de 
Contas da União (TCU), as 
emendas destinadas à área 
da saúde são, em sua maioria, 
executadas através do modelo 
fundo a fundo, sendo os fun-
dos municipais os principais 
beneficiários dessas transfe-
rências.

MPF vai orientar vereadores de João Pessoa
recursos para saúde

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

A Câmara Municipal 
de João Pessoa vai realizar, 
amanhã, uma sessão espe-
cial para comemorar os 101 
anos do Partido Comunista 
do Brasil (PC do B) celebrado 
no dia 25 de março. O verea-
dor Professor Gabriel (Avan-
te) propôs a solenidade.

“Fundado em 25 de mar-
ço de 1922, o Partido Comu-
nista do Brasil é o partido 
mais antigo do país. Por sua 
história e importância para 

a democracia e as transfor-
mações populares em nossa 
sociedade é que propomos a 
realização da presente ativi-
dade, cujo objetivo é celebrar 
o centenário deste grandioso 
partido”, justificou o proposi-
tor da homenagem.

De acordo com o site da 
legenda, o PC do B viveu 
mais de 60 anos na clandes-
tinidade, perseguido dura-
mente pelas forças conser-
vadoras e pelas ditaduras do 

Estado Novo (1937-1945) e a 
militar (1964- 1985). 

Na década de 1970, em 
defesa da democracia, orga-
nizou a Guerrilha do Ara-
guaia. Levantou a bandeira 
da Anistia e fez estampar na 
Constituição de 1945 o arti-
go que garantia a liberdade 
religiosa. 

“O PCdoB é um símbo-
lo da luta pela liberdade e 
pelo direito dos trabalhado-
res no país. Sempre defen-

deu a unidade do povo e das 
forças progressistas. Assim 
se deu na luta contra o regi-
me militar, o neoliberalismo 
e na jornada que levou Lula 
à Presidência da República. 
É uma organização de cará-
ter socialista, profundamen-
te nacional, patriótico e an-
ti-imperialista, expressão e 
continuação da elevada tra-
dição de lutas do povo bra-
sileiro”, diz texto na página 
da legenda.

PC do B será homenageado na Câmara
101 anos
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PF desarticulou plano do grupo que tinha como dois dos principais alvos um senador e um promotor de Justiça 

PCC planejava assassinar autoridades
operação sequaz

Agência Estado

A Polícia Federal (PF) 
abriu na manhã desta quar-
ta-feira, 22, operação contra 
uma quadrilha que preten-
dia atacar servidores pú-
blicos e autoridades, plane-
jando homicídios e extorsão 
mediante sequestro em 
quatro estados e no Distri-
to Federal. O ministro da 
Justiça, Flávio Dino, disse 
que havia o plano de assas-
sinatos até de um senador e 
de um promotor de Justiça, 
- mas os nomes não foram 
divulgados.

Nas redes sociais, o sena-
dor Sergio Moro agradeceu a 
atuação das forças de segu-
rança, afirmando que ele e 
sua família estariam entre os 
alvos de “planos de retalia-
ção do PCC”. A informação 
de que o parlamentar estava 
entre os alvos da quadrilha 
sob suspeita foi confirmada 
pela reportagem junto a fon-
tes da investigação.

À época em que Moro era 
ministro da Justiça do go-
verno Jair Bolsonaro, houve 
a transferência de lideran-
ças do PCC para presídios 
federais.

Cerca de 120 agentes fo-
ram às ruas cumprir 11 

mandados de prisão - sete 
preventivas e quatro tempo-
rárias -, em Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, São Paulo e 
Paraná. Além disso, o efeti-
vo vasculha 24 endereços li-
gados a investigados.

A operação foi batizada 
“Sequaz”. De acordo com a 
PF, o nome da operação faz 
referência “ao ato de seguir, 
vigiar, acompanhar alguém”. 
O termo foi utilizado em ra-
zão do “método utilizado pe-
los criminosos para fazer o 
levantamento de informa-
ções as possíveis vítimas”, 
diz a corporação.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Flávio Dino, 
repudiou na manhã de ontem, 
o que chamou de ‘narrativas 
falsas nas redes sociais que 
tentam vincular’ declaração 
do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sobre o ex-juiz Sergio 
Moro à Operação Sequaz, que 
investiga planos de ataque ao 
senador.

“É vil, leviano e descabido 
fazer qualquer vinculação des-
ses eventos com a declaração. 
É mau-caratismo tentar politi-
zar esse evento”, afirmou.

Segundo o ministro da Jus-
tiça, ‘quem faz essa politiza-
ção’ acaba por ‘ajudar’ a or-
ganização criminosa alvo da 
ofensiva aberta pela Polícia 
Federal na manhã desta quar-
ta-feira.

O ministro da Justiça afir-
mou que soube há 45 dias, pelo 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD), do planejamen-
to para a execução de ações 
violentas. Dino ressaltou que 
‘não há como’ vincular decla-
ração dada por Lula nesta ter-
ça, 21, a uma investigação que 
‘tem meses’.

“Fico espantado com o ní-
vel de mau-caratismo de quem 
tenta politizar uma investiga-
ção séria, que é tão séria que foi 
feita em defesa da vida e da in-
tegridade de um senador que 
é oposição ao nosso governo”, 
ressaltou. Para Dino, a opera-
ção da Polícia Federal mostra 
que ‘não há nenhum aparelha-
mento do Estado, nem a favor, 
nem contra ninguém’.

Dino participou  ontem de 

reunião-almoço promovida 
pelo Instituto dos Advogados 
de São Paulo, realizando pa-
lestra com o tema ‘Desafios do 
Ministério da Justiça’. Antes do 
evento, fez ponderações sobre 
a ofensiva deflagrada pela Po-
lícia Federal em quatro Esta-
dos na manhã desta quarta, 22.

Até o momento, nove in-
vestigados já foram presos, 
parte deles ligados ao PCC. 
Além disso, um efetivo de 120 
agentes vasculha 24 endereços 
ligados a investigados - alguns 
deles com vínculos com o PCC. 
Em um dos endereços, a Polí-
cia Federal encontrou um ‘fun-
do falso’, revelando uma antes-
sala que poderia servir como 
‘esconderijo’, segundo inves-
tigadores.

Os planos de homicídio 
e extorsão mediante seques-
tro tinham vários alvos: não 
só Moro, mas também o pro-
motor do Ministério Público 
de São Paulo, Lincoln Gakiya, 
além de autoridades do siste-
ma penitenciário e integran-
tes das policias de diversos 
estados.

Dino repudia vinculação 
de fala de Lula à operação

Agência Estado

 Pepita Ortega e 
Pedro Venceslau

Ação
Cerca de 120 agentes 

federais foram às ruas 
cumprir 11 mandados de 
prisão - sete preventivas 
e quatro temporárias -, 
em Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, São Paulo 
e Paraná

Promotor responsável por 
investigações e ações concre-
tas para reduzir a ação da or-
ganização criminosa Primei-
ro Comando da Capital (PCC), 
Lincoln Gakiya afirmou que 
anda com escolta 24 horas por 
dia e que “quase toda semana 
se descobre um plano para me 
matar”. As declarações foram 
concedidas para a GloboNews 
na tarde de ontem.

Um dos maiores especia-
listas em combate ao crime 
organizado do país, Lincoln 
afirmou que o PCC é uma 
organização criminosa pre-
sente em todos os estados 
e em países da América do 
Sul e Europa. Para ele, por 
isso mesmo, o combate deve 
ser integrado. Ainda assim, 
o promotor disse que mui-
ta coisa foi feita para com-
bater o chamado ‘Partido do 
Crime’.

Foi Lincoln quem reali-
zou a transferência de Marco 
Willians Herbas Camacho, o 
Marcola, para o sistema pe-
nitenciário federal. A medida 
tinha o objetivo de desarticu-
lar o comando do PCC. Mar-
cola estava, desde então, no 
sistema federal de Porto Ve-
lho (RO) e neste ano, já no go-
verno de Lula, seguiu para o 
complexo da Papuda, no Dis-
trito Federal (DF).

A Polícia Federal desba-

ratou na manhã desta quar-
ta-feira, 22, plano que teria 
como objetivo matar, além 
de Lincoln, o senador Sér-
gio Moro (União Brasil). Até 
o momento, nove investiga-
dos já foram detidos e parte 
deles são do PCC. Os planos 
de homicídio e extorsão me-
diante sequestro tinham vá-
rios alvos, como autoridades 
do sistema penitenciário e in-
tegrantes das policiais de di-
versos estados.

Promotor diz sofre ameaça quase toda semana
Agência Estado

Agência Estado

Uma força-tarefa forma-
da por diversos órgãos de 
segurança no Rio Grande 
do Norte abriu na manhã 
de ontem a Operação Senti-
nela e prendeu 13 supostos 
integrantes do Sindicato do 
Crime do RN (SDC), facção 
que promove ataques no Es-
tado desde a semana passa-
da. Dois homens foram pre-
sos em flagrante durante a 
ofensiva e outros cinco al-
vos da investigação estão 
foragidos.

De acordo com a Promo-
toria potiguar, as investi-
gações que culminaram na 
Sentinela apontam que os 
presos nessa quarta-feira 
são “lideranças da organi-

zação criminosa em liberda-
de que exercem ou exerce-
ram funções relevantes para 
a facção”.

Agentes ainda vascu-
lharam 26 endereços no Rio 
Grande do Norte. As dili-
gências foram executadas 
nas cidades de Natal, Par-
namirim, São Gonçalo do 
Amarante, Macaíba, Can-
guaretama, Bom Jesus, San-
to Antônio, Caiçara do Nor-
te, Acari e Macau.

Durante as ações da Sen-
tinela, foram apreendidas 
armas, drogas, celulares, do-
cumentos e dinheiro vivo. O 
Ministério Público do RN 
não informou os valores 
confiscados.

De acordo com a Promo-
toria, dentre os 13 captura-

dos na Sentinela há uma 
mulher considerada “cunha-
da” - esposa de faccionado. 
Os detidos já foram encami-
nhados ao sistema prisional 
potiguar.

Ainda de acordo com o 
órgão, a maioria dos inves-
tigados presos na operação 
já foi condenada por orga-
nização criminosa, tráfico 
de drogas, roubos e homi-
cídios. Alguns deles cum-
priam pena em regime 
semiaberto, com uso de tor-
nozeleiras eletrônicas - sen-
do constatadas violações do 
sistema de monitoramento 
“coincidentemente antes e 
durante” os ataques regis-
trados no RN

“Para os investigadores, 
não existem dúvidas sobre 

o poder de mobilização das 
centenas de membros da or-
ganização criminosa. A sen-
sação de terror sentido e pre-
senciado pelos potiguares 
nos últimos dias, decorren-
te dos ataques criminosos 
perpetrados contra institui-
ções públicas e privadas e 
contra agentes de seguran-
ça pública, retrata bem tal 
panorama”, informou o MP 
em nota.

A força-tarefa responsá-
vel pela Sentinela é integra-
da pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, a 
Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal, a Polícia 
Militar (PM), a Secretaria 
Estadual da Administração 
Penitenciária (Seap) e a For-
ça Nacional (FN).

Polícia prende 13 do Sindicato do Crime
ataques no rn

O número de autos re-
lacionados a desmatamen-
to e outras infrações con-
tra a Amazônia de janeiro 
a meados de março aumen-
tou 169% em relação à mé-
dia para o mesmo período 
nos quatro anos anteriores.

As apreensões de bens 
e produtos relacionados 

às infrações ambientais na 
Amazônia, segundo infor-
mações do Ministério do 
Meio Ambiente, tiveram 
alta de 157% e o número 
de embargos cresceu 85% 
no mesmo período.

Essas medidas desca-
pitalizam os infratores e 
impedem que obtenham 
financiamento, além de 
restringir o comércio de 
produtos ilegais. Mesmo 

com a priorização de ope-
rações na região amazôni-
ca, as autuações ambien-
tais aumentaram 42% em 
todo o país, na comparação 
dos 73 dias iniciais de go-
verno (1º de janeiro a 14 de 
março) com a média para 
o mesmo período nos anos 
de 2019 a 2022.

Serão mantidas as ope-
rações para retirar inva-
sores de terras indígenas, 

como a executada desde o 
dia 6 de fevereiro na TI Ya-
nomami, que resultou até 
o momento na destruição 
de oito aeronaves e mais 
de 220 acampamentos de 
garimpeiros, na apreensão 
de cerca de 22 toneladas de 
cassiterita (avaliadas em R$ 
2,2 milhões) e de 12 mil li-
tros de combustível, entre 
centenas de outros equipa-
mentos.

Multas por desmatamento aumentam 169% 
amazônia

André Borges 

 Agência Estado

n 

Flávio Dino 
afirmou que 
soube há 45 dias, 
pelo presidente 
do Senado, 
Rodrigo Pacheco, 
do planejamento 
para a execução 
de ações 
violentas

Nas redes sociais, o senador Sergio Moro agradeceu a atuação da PF, afirmando que ele e sua família estariam entre os alvos

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
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Terremoto atingiu também o Afeganistão, deixando quatro mortos e mais de 200 pessoas hospitalizadas

Paquistão: tremor deixa nove mortos
magnitude 6,5

Agência Estado

Um terremoto de magni-
tude 6,5 abalou grande parte 
do Paquistão e Afeganistão, 
deixando moradores em pâ-
nico, fugindo de casas e escri-
tórios e assustando as pessoas 
em aldeias remotas. Pelo me-
nos nove pessoas morreram 
no Paquistão, sendo duas delas 
crianças, e quatro no Afeganis-
tão, disseram as autoridades.

Mais de 200 pessoas foram 
levadas para hospitais no vale 
Swat e em outros locais da re-
gião noroeste da província de 
Khyber Pakhtunkhwa, no Pa-
quistão, disse Bilal Faizi, porta-
voz dos serviços de emergên-
cia do Paquistão.

Entre os mortos está uma 
menina de 13 anos que morreu 
quando um muro em sua casa 
desabou sobre ela no distrito 
de Swat, no norte do Paquistão.

O tremor, ocorrido na terça-
feira (21), foi muito profundo, a 
194 km - bem mais profundo, 
por exemplo, que os tremores 
que atingiram no mês passado 
o sul da Turquia e o norte da Sí-
ria a 10 quilômetros de profun-
didade, - e seu epicentro foi na 
cordilheira Hindu Kush, perto 
da remota província afegã de 
Badakhshan, no norte do país.

“Sentimos um forte terre-
moto, de acordo com infor-
mações primárias, o principal 
local afetado foi o distrito de 
Yamgan”, disse Mahzudeen 
Ahmadi, chefe do departa-
mento de informação de Ba-
dakhshan, província no norte 
do Afeganistão.

Na capital da província, 
Faizabad, Ashraf Nael, de 29 
anos, disse que estava em casa 
quando as janelas começaram 
a chacoalhar fortemente por 
cerca de um minuto. “Meus ir-
mãos e irmãs correram todos 
para fora. Vivemos em uma 

Foto: Wikipédia

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, disse 
ontem que a reforma previ-
denciária que ele aprovou 
sem submetê-la ao Parla-
mento precisa ser implemen-
tada “até o fim do ano”. 

Macron, que fez o co-
mentário em entrevista 
transmitida em rede nacio-
nal de TV, afirmou que a 

proposta, que eleva a ida-
de de aposentadoria de 62 
para 64 anos, “continuará 
em sua trajetória democrá-
tica”, uma vez que o Con-
selho Constitucional ainda 
precisa avaliá-la nas próxi-
mas semanas.

Foi a primeira vez que 
Macron se manifestou pu-
blicamente desde que seu 
governo impôs a aprova-
ção da reforma na semana 
passada, deflagrando pro-

Macron quer a implementação de reforma
Previdência

O presidente chinês, Xi 
Jinping, e seu colega russo, 
Vladimir Putin, prometeram 
ontem expandir sua parceria 
econômica e fortalecer sua 
cooperação militar a fim de 
ampliar a confiança mútua 
entre suas Forças Armadas 
com exercícios militares, em 
meio a ameaças de sanções 
dos EUA se a China fornecer 
armas à Rússia.

Delineando uma ordem 
econômica alinhada com seu 
objetivo comum de contra-
balançar os Estados Unidos 
e seus aliados ocidentais, os 
dois líderes assinaram 14 
acordos com foco principal-
mente na colaboração econô-
mica - entre eles a construção 
de um gasoduto que levará 
gás russo pela Sibéria até o 
norte da China.

Putin disse que a Rússia 
está pronta para atender à 
crescente demanda da Chi-
na por energia, sugerindo 
que Pequim continuará sen-
do um enorme mercado para 
as exportações da Rússia, re-
forçando a economia russa 
contra as duras sanções oci-
dentais sobre a invasão da 
Ucrânia.

Ameaças
Os EUA advertiram, em 

meio à primeira visita de 

Xi à Rússia desde a invasão 
da Ucrânia, que imporão 
sanções a empresas chine-
sas caso Pequim envie ar-
mas para a guerra russa na 
Ucrânia. Neste mês, o De-
partamento do Tesouro co-
locou cinco empresas chine-
sas e um de seus funcionários 
em uma lista de restrições, 
congelando seus ativos nos 
Estados Unidos e impedin-
do empresas ou indivíduos 
americanos de fazer negó-
cios com eles.

Essas empresas chinesas 
foram responsáveis pela ven-
da de “milhares de compo-
nentes aeroespaciais” para o 
Irã, incluindo alguns que po-
dem ser usados em veículos 
aéreos não tripulados (UAVs), 
como os que foram parar na 
Rússia, disse o Departamen-
to do Tesouro. Mas o fluxo 
contínuo de drones chineses 
para a Rússia - que os usa em 
sua guerra na Ucrânia - indi-
ca que será difícil reprimir 
empresas que vendem tecno-
logias críticas para Moscou.

Drones
Embora as vendas de dro-

nes tenham diminuído, as 
políticas americanas adota-
das após a invasão da Rússia 
não conseguiram conter as 
exportações de veículos aé-
reos não tripulados que fun-
cionam como olhos no céu 
para os combatentes da li-

Xi Jinping e Vladimir Putin firmam 14 acordos
exPansão de Parcerias

n 

Entre os mortos 
está uma menina 
de 13 anos que 
morreu quando 
um muro em sua 
casa desabou 
sobre ela no 
distrito de Swat, 
no norte do 
Paquistão

casa de concreto, mas casas fei-
tas de barro podem ter sido da-
nificadas”, disse Nael.

O tremor foi sentido na ca-
pital indiana, Nova Délhi. Em 
Muzaffarabad, capital da Caxe-
mira controlada pelo Paquistão 
- local de um terremoto mortal 
em 2005, no qual mais de 80 mil 
pessoas foram mortas.

O tremor foi sentido em 
uma área de 1.000 quilômetros 
de largura por aproximada-
mente 285 milhões de pessoas 
no Paquistão, Índia, Uzbequis-
tão, Tajiquistão, Cazaquistão, 
Quirguistão, Afeganistão e 
Turcomenistão.

Grandes partes do sul da 
Ásia são sismicamente ativas 
porque uma placa tectônica 
conhecida como placa indiana 
está empurrando para o norte 
sobre a placa eurasiática.

Inicialmente o tremor foi 
divulgado como sendo de 
magnitude 6,8, mas depois o 
valor foi revisado para 6,5, se-
gundo o Serviço Geológico dos 
Estados Unidos.

Em junho do ano passado, 
um terremoto no leste do Afe-
ganistão deixou mais de 1.500 
mortos e um rastro de destrui-
ção no país, com a economia 
já abalada depois de o regime 
fundamentalista Talibã assu-
mir o governo, em 2021. 

Cerca de 25 pessoas fica-
ram feridas depois que um na-
vio tombou em uma doca seca 
em Leith, perto de Edimbur-
go, capital da Escócia, ontem, 
disseram equipes de emergên-
cia. Imagens compartilhadas 
nas redes sociais mostram a 
embarcação tombada em um 
ângulo de 45 graus.

A polícia e os serviços de 
emergência foram chamados 
ao Imperial Dock no Reino 
Unido depois de receberem re-
latos de que um navio havia se 
desprendido na doca.

O Serviço de Ambulância 
Escocês disse que 15 pessoas fo-
ram levadas para o hospital, en-
quanto outras 10 foram tratadas 
e receberam alta no local. A po-
lícia local pediu ao público que 
evite a área para permitir o aces-
so de serviços de emergência.

De acordo com a BBC, as 
autoridades pediram para que 
as pessoas não procurem o 
pronto-socorro  mais próximo 
a não ser que seja uma emer-

gência. Ao menos uma pessoa 
estaria em cirurgia, segun-
do apurou a rede de televisão 
britânica.

Fotos da cena mostraram 
o navio inclinado para o lado 
em um ângulo de 45 graus. 
Adam McVey, um funcioná-
rio local, tuitou que a embar-
cação se movimentou devido 
aos fortes ventos.

“Aterrorizante para quem 
está a bordo, meus pensamen-
tos estão com aqueles que se 
machucaram e espero que to-
dos se recuperem rapidamen-
te”, disse o funcionário. “Por 
favor, evite a área.”O navio de 
76 metros de comprimento, 
batizado de Petrel, é uma em-
barcação de pesquisa compra-
da e equipada anteriormente 
pelo falecido cofundador da 
Microsoft, Paul Allen.

O Petrel está equipado com 
tecnologia de exploração em 
alto-mar e liderou várias mis-
sões de alto nível para locali-
zar naufrágios históricos, in-
cluindo a descoberta do USS 
Indianapolis em 2017 no Mar 
das Filipinas.

Navio tomba na Escócia e 
25 pessoas ficam feridas

acidente no mar

Agência Estado testos em Paris e em outras 
partes da França, que em al-
guns casos foram marcados 
por episódios de violência.

Macron, de 45 anos, dis-
se mais de uma vez estar 
convencido que o sistema 
previdenciário precisa ser 
alterado para que seu finan-
ciamento seja viável. “A re-
forma não é um luxo, não é 
diversão, é uma necessida-
de para o país,” afirmou o 
presidente francês.

n 

Macron afirmou 
que a proposta, 
que eleva 
a idade de 
aposentadoria 
de 62 para 
64 anos, 
“continuará em 
sua trajetória 
democrática”

Agência Estado 

nha de frente. Desde a inva-
são da Ucrânia pela Rússia, 
a China vendeu mais de US$ 
12 milhões (R$ 63 milhões) 
em drones e peças de drones 
para os russos, segundo da-
dos oficiais da alfândega rus-
sa de um provedor de dados 
terceirizado.

É difícil determinar se os 
drones chineses contêm tec-
nologias americanas que vio-
lariam as regras dos EUA ou 
se são legais. As remessas, 
uma mistura de produtos da 
DJI, a fabricante de drones 
mais conhecida do mundo, 
e uma série de empresas me-
nores, muitas vezes vinham 
de pequenos intermediários 
e exportadores.

Quaisquer sanções dos 
EUA em resposta aos em-

barques de armas chinesas 
provavelmente serão mais li-
mitadas do que o pacote ado-
tado contra a economia russa 
no ano passado, depois que a 
Rússia invadiu a Ucrânia.

Plano de paz
Com relação ao plano de 

paz que Xi apresentou a Pu-
tin, o líder russo elogiou a 
posição “construtiva e equi-
librada” da China, mas jo-
gou sobre a Ucrânia e o Oci-
dente a responsabilidade por 
um avanço. “Muitos dos pon-
tos incluídos no plano de paz 
da China estão em conso-
nância com a posição russa 
e podem servir de base para 
uma solução pacífica quando 
o Ocidente e Kiev estiverem 
preparados para isso”, dis-
se Putin após uma reunião 
de quatro horas e meia com 
Xi no Kremlin, acrescentan-
do que não viu tal disposição 
nesse sentido.

A iniciativa chinesa é rela-
tivamente vaga para satisfa-
zer o Kremlin, já que, apesar 
de defender a integridade ter-
ritorial dos países, ela não cita 
em nenhum momento a ane-
xação russa de quatro regiões 
ucranianas ou a retirada das 
tropas russas. Em compen-
sação, condena as sanções 
contra a Rússia e a expansão 
militar da Otan, o principal 
argumento russo para sua 
campanha militar.

Agência Estado 

Macron disse estar convencido de que o sistema previdenciário precisa ser alterado para que seu financiamento seja viável

Energia
Putin disse que a 

Rússia está pronta para 
atender à crescente 

demanda da China por 
energia, sugerindo que 

Pequim continuará 
sendo um enorme 
mercado para as 

exportações russas
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A inovação aberta (open Innovation) tem 
sido um dos assuntos mais abordados nos 
últimos tempos, pelas políticas públicas e 

universidades, por grandes corporações, mas também 
por micro e pequenas empresas. Para que a inovação 
aberta aconteça é preciso que haja a conexão entre as 
empresas interessadas, o fluxo de conhecimento e a 
geração da inovação. 

Inovação aberta (open innovation) é um termo 
proposto por Henry Chesbrough (2003), que tem como 
objetivo melhorar o desenvolvimento de produtos ou 
serviços, aumentando a eficiência dos processos de 
desenvolvimento e inovação dentro das empresas.

Segundo a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), inovação 
é a implementação de um produto, um processo, 
um novo método de marketing ou um método 
organizacional na prática de negócios, internos 
ou nas relações externas. Estudo da OCDE mostra 
que apenas 20% das pequenas e médias empresas 
praticam inovação aberta.

O programa ALI (Agentes Locais de Inovação) 
é um projeto idealizado pelo Sebrae em parceria 
com o CNPq, para estimular e apoiar às micro e 
pequenas empresas (MPE’s), no processo de inovação. 
Visa fomentar a competitividade e auxiliar no 
gerenciamento de projetos e soluções inovadoras. 

Os ALI exercem a função de intermediários da 
colaboração, na inovação aberta das MPE’s, por 
regiões ou por setores. Cerca de dois mil profissionais 
ALI, atuam nos estados brasileiros, junto aos 
pequenos negócios em áreas como Transformação 
Digital, Produtividade, Ecossistemas de Inovação, 
Educação Empreendedora, Indicação Geográfica e 
Inovação Rural. 

Entre as MPE’s, a colaboração é muito importante 
para acessar mercados globalizados, para atrair 
investimentos e para viabilizar o desenvolvimento 
tecnológico. A colaboração, por meio da inovação 
aberta, tem efeitos positivos no desempenho da 
inovação, para as MPE’s e acontecem por meio de 
conexões formais ou informais. 

O desempenho da inovação está muito ligado 
à capacidade empresarial de alcançar objetivos 
e metas estratégicas, através de open innovation. 
Alguns fatores, tais como, globalização, tecnologia e 
os novos modelos de negócios, contribuem para que 
as empresas façam opção pela inovação aberta, como 
fonte de maior desempenho.

O Indice Geral de Inovação (IGI) que mede o 
desempenho dos ecossistemas da inovação de 132 
economias e identifica as tendências globais mais 
recentes, em matéria de inovação, é uma poderosa 
ferramenta para a formulação e desenvolvimento de 
políticas favoráveis à inovação. 

No Mapa de Classificação do (IGI) são analisados 
os seguintes itens: Instituições, Capital humano e 
Pesquisa, Infraestruturas, Sofisticação do Mercado, 
Sofisticação Empresarial, Produtos de Conhecimento 
e Tecnologia, Produtos Criativos. A edição de 2022 
do (IGI) tem como foco o efeito previsto da inovação 
em três áreas principais: produtividade, crescimento 
econômico e bem-estar da sociedade nas próximas 
décadas.

Os líderes mundiais em inovação, em 2022, na 
América Latina foram: Chile, Brasil e México. Nas 
10 economias mais bem classificadas por grupo de 
renda média alta, o Brasil ocupa a 9ª posição. Entre as 
economias da América Latina, o Brasil é líder regional 
em Sofisticação Empresarial, ocupando a 35ª posição 
na classificação mundial. 

Ocupa a 102ª posição no item Instituições, 50ª 
posição em Capital Humano e Pesquisa, 65ª posição 
em Infraestruturas, 49ª posição em Sofisticação do 
Mercado, 55ª posição em Produtos de Conhecimento 
e Tecnologia e 51ª posição em Produtos Criativos. Em 
2022, Peru, Brasil e Jamaica também registram um 
desempenho em inovação superior ao esperado em 
relação ao seu nível de desenvolvimento.

A inovação aberta vem sendo utilizada tanto nas 
grandes corporações, como nas pequenas e médias 
empresas, contribuindo para acelerar o processo de 
inovação, acessar a conhecimento externo, inclusive 
global, aumentar a eficiência dos projetos inovadores, 
criar facilidades e oportunidades para melhorar a 
comercialização das inovações. 

O Programa Sebrae ALI, tem papel importante, 
na colaboração entre PME’s. Atuam na prospecção 
de oportunidades, no desenvolvimento de um projeto 
ou na mediação de conexão com grandes empresas, 
principalmente na etapa de geração da inovação. 
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Os recursos são destina-
dos à ampliação da automa-
ção, ao incremento de equi-
pes, construção de mais de 
75 km de novas redes de dis-
tribuição, linhas de transmis-
são, além de obras de melho-
rias que beneficiarão Patos, 
Sousa e os outros 85 municí-
pios da região.

O sistema elétrico do Ser-
tão tem recebido, este ano, in-
vestimentos importantes na 
modernização da rede, novas 
tecnologias, obras, aumento 
de equipes técnicas, manu-
tenções preventivas, entre 
outras melhorias que, jun-

tas, somam cerca de R$100 
milhões. 

Entre as ações, estão pre-
vistas a instalação de 36 re-
ligadores automáticos, que 
permitem a recomposição re-
mota do fornecimento, a in-
terligação de suprimento de 
energia entre nove cidades 
(Olho D Á́gua, Emas, Lagoa, 
Lastro, São Francisco, Santa 
Cruz, Bom Jesus, Santa He-
lena e Triunfo), por meio da 
tecnologia para transferên-
cias de carga entre subesta-
ções, reduzindo, com isso, o 
tempo sem energia para os 
clientes no caso de ocorrên-

cias.  Serão realizadas tam-
bém melhorias nas subesta-
ções de Sousa, São João do 
Rio do Peixe e São Bento, a 
substituição de transforma-
dores para equipamentos de 
maior potência, a construção 
da segunda linha de trans-
missão São Gonçalo/Caja-
zeiras, além de mais de 75 
km de novas redes de dis-
tribuição. 

O conjunto de iniciativas 
beneficia os 87 municípios da 
região, trazendo mais robus-
tez para operação e agilidade 
no atendimento aos cerca 400 
mil clientes dessas cidades.

“Ao reforçarmos os inves-
timentos, conseguimos, por 
exemplo, ter mais flexibilida-
de e recursos para atuar em 
contingências. No primeiro 
trimestre deste ano, tivemos 
um volume significativo de 
chuvas e um crescimento na 
incidência de descargas at-
mosféricas no Sertão e as re-
des estão sujeitas aos impac-
tos das intempéries. Por isso 
ampliamos nossa automação, 
permitindo mais agilidade na 
recomposição do fornecimen-
to”, explica Felipe Costa, Ge-
rente de Operações da Ener-
gisa na Paraíba. 

Recursos serão destinados para a rede elétrica em mais de 85 municípios 

Energisa vai investir 
cerca de R$ 100 milhões 

no sertão do estado

Pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor para preço do qui-
lo do pão francês nas pa-
darias da capital registra 
variação de 131,5%, com os 
preços oscilando entre R$ 
9,50 (Pão da Vida – Man-
gabeira) e R$ 21,99 (Areia e 
Mar Pães e Delícias – Bes-
sa), com diferença de R$ 
12,49 e média de R$ 15,90.

O levantamento do Pro-
con-JP, que também traz 
preços de pão para cachor-
ro quente e de hambúrguer, 
foi realizada no dia 21 de 
março em 30 estabeleci-
mentos de diversos bairros 
de João Pessoa.

 Os outros dois meno-
res preços encontrados no 
levantamento para o pão 
francês foram R$ 11,00 (Vas-
concelos – Cruz das Armas); 
e R$ 12,90 (Supermercado 
e Panificadora Faustino – 
Mangabeira). Já os maiores 
preços foram encontrados a 
R$ 20,90 (Bonfim – Tambaú) 
e R$ 20,00 (Juca Panificado-
ra e Confeitaria – Manaíra).

Cachorro-quente
O pão de cachorro-quen-

te está com os preços osci-
lando entre R$ 13,00 (Pa-
daria Bom Jesus – Castelo 

Branco) e R$ 26,80 (Bonfim 
– Tambaú), com média de 
R$ 19,12, variação de 106,2% 
e diferença de R$ 13,80. O 
segundo menor preço do 
produto foi encontrado a R$ 
13,99 na Padaria São Gonça-
lo (Torre).

Hambúrguer
O pão para hambúrguer é 

o que mostra a maior dife-
rença da pesquisa do Pro-
con-JP, R$ 15,10, com os pre-
ços oscilando entre R$ 12,90 

(Supermercado e Panifica-
dora Faustino – Manga-
beira) e R$ 28,00 (Unipão – 
Tambaú), com variação de 
117,1% e média de R$ 18,68. 
O segundo menor preço, 
R$ 13,00, foi encontrado na 
Padaria Bom Jesus (Caste-
lo Branco).

Para conferir a pesquisa 
completa acesse os sites da 
Prefeitura de João Pessoa – 
www.joaopessoa.pb.gov.br 
e do Procon-JP - www.pro-
conjp.pb.gov.br

Procon-JP registra variação de 131,5% 
preço do pão na capital

Pesquisa
O levantamento 

do Procon-JP, que 
também traz preços 

de pão para cachorro-
quente e hambúrguer, 

foi realizada no dia 
21 de março em 30 
estabelecimentos 

de João Pessoa

Os preços do pão francês oscilam entre R$ 9,50 e R$ 21,99, com diferença de R$ 12,49 
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Visando o credenciamen-
to de pessoas jurídicas para a 
prestação de serviços de con-
sultoria e/ou instrutoria, o Se-
brae-PB reabriu, na última 
segunda-feira, o edital de nú-
mero 01/2022, que está rece-
bendo inscrições até o próxi-
mo dia 6 de abril. 

Todas as informações e 
documentos referentes ao 
processo estão disponíveis 

ao público no site www.fape-
tec.org. 

Os interessados em par-
ticipar do edital também 
devem ut i l i za r  exc lusi-
vamente este endereço eletrô-
nico para efetuar a inscrição.  
De acordo com a organização 
do processo, o edital é destina-
do ao credenciamento “de pes-
soas jurídicas para integrarem 
o Cadastro Nacional de Forne-

cedores de Serviços de Consul-
toria e Instrutoria do Sebrae-PB, 
que poderão ser chamados para 
prestar serviços, na forma pre-
sencial e/ou a distância (on-line) 
quando houver demanda, em 
regime de não exclusividade”.  
Ao todo, o edital vai contar com 
duas etapas. Na primeira, além 
do período de inscrição, serão 
realizadas palestras orientati-
vas e a divulgação da listagem 

de cadastros concluídos. Já na 
segunda etapa, haverá a divul-
gação do resultado preliminar 
da Habilitação e Qualificação; 
o prazo para envio de docu-
mentos complementares; e a 
divulgação do resultado final 
da Habilitação e Qualificação.  
Em seguida, no dia 12 de junho, 
haverá a homologação do resul-
tado final do processo de cre-
denciamento.

Sebrae inscreve para consultoria e instrutoria  
até o dia 6 de abril

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
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A nova regra fiscal terá um 
regime de transição para re-
por perdas da educação e da 
saúde após a entrada em vigor 
do teto de gastos, disse na noi-
te da última terça-feira o minis-
tro da Fazenda, Fernando Had-
dad. Ele também se manifestou 
em relação a um adiamento da 
apresentação da proposta para 
o início de abril. O ministro se 
mostrou tranquilo a respeito do 
assunto e acrescentou que os 
ministérios da área econômica 
já ajustaram os “detalhes” pedi-
dos pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

“Estamos saindo de uma 
regra muito rígida, que retira 
muitos recursos da saúde e da 

educação. Precisamos imagi-
nar uma transição para o novo 
arcabouço que contemple a re-
posição das perdas dos dois se-
tores”, disse Haddad ao sair do 
Ministério da Fazenda.

O ministro esclareceu que a 
lei complementar do novo arca-
bouço permite a criação do regi-
me de transição sem a necessi-
dade de uma nova proposta de 
emenda à Constituição (PEC). 
Também prometeu simplicida-
de e transparência em relação 
ao novo arcabouço fiscal. “Nos-
sa intenção é uma regra sim-
ples, que possa ser acompanha-
da muito facilmente”, ressaltou 
Haddad.

Adiamento
Segundo Haddad, tanto a 

equipe econômica como a Casa 

Civil fizeram as últimas mu-
danças e a nova minuta do pro-
jeto de lei está pronta para ser 
reapresentada ao presidente 
Lula. “Por que eu decidi [adiar 
a proposta]? Porque é preciso 
discutir um pouco mais”, afir-
mou. “A gente não tem que ter 
a pressa que algumas pessoas 
do setor financeiro querem. Eu 
vou fazer o marco fiscal e que-
ro mostrar ao mundo que tenho 
responsabilidade”, acrescentou.

Sobre a divulgação da pro-
posta para depois da viagem ofi-
cial de Lula à China, o ministro 
afirmou que o adiamento per-
mitirá que a equipe econômi-
ca esteja disponível para expli-
car a proposta. “[A apresentação 
do projeto] deve acontecer de-
pois da viagem à China porque 
o presidente Lula queria que eu 

estivesse ao longo do tempo, de-
pois da divulgação, à disposição 
da sociedade para esclarecimen-
tos. Se a gente divulgasse mui-
to em cima da viagem, eu não ia 
estar presente”, justificou.

Vinculação
A vinculação de receitas e 

de gastos é um dos problemas 
que o governo tem de resolver 
na elaboração do novo marco 
fiscal. Além de vincular deter-
minados tipos de receitas a cer-
tos gastos, a Constituição esta-
belece despesas mínimas para 
a saúde e a educação.

Antes do teto de gastos, os 
valores eram definidos confor-
me a receita corrente líquida do 
Governo Federal. Após o teto, 
os limites mínimos para a saú-
de e a educação passaram a ser 

corrigidos anualmente pela in-
flação conforme o valor execu-
tado em 2016. O governo enten-
de que, como a nova regra fiscal 
anulará o teto de gastos, confor-
me previsto na emenda consti-
tucional da Transição, voltará a 
valer a regra que vigorou até o 
fim de 2016.

“A própria Constituição diz 
que, assim que a lei complemen-
tar com o novo marco fiscal en-
trar em vigor, a transição vale-
rá automaticamente”, esclareceu 
Haddad.

Parcerias Público-Privadas
Além do arcabouço fiscal, 

plano de contenção do endi-
vidamento do governo e dos 
gastos públicos no médio e no 
longo prazo, a Fazenda elabo-
ra uma nova legislação para 

as parcerias público-privadas 
(PPP), projetos executados com 
recursos do governo e da inicia-
tiva privada. Apesar de ter in-
formado na última terça-feira 
que a nova legislação das PPP 
seria apresentada em conjun-
to com o novo arcabouço, Ha-
ddad disse que caberá ao pre-
sidente Lula decidir se os dois 
textos serão enviados juntos ao 
Congresso.

“Eu pedi para o Tesouro e à 
PFGN [Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional] para acele-
rar o marco regulatório das PPP 
porque a gente pretende apre-
sentar um processo de acelera-
ção do investimento, sobretudo 
quando tem a chancela do pú-
blico e do privado. Isso nos dá 
conforto para alavancar inves-
timentos”, completou.

Marco fiscal terá transição para repor perdas de educação e saúde
teto de gastos

Agência Estado

Diversas montadoras 
anunciaram neste mês que 
vão conceder férias coletivas 
aos funcionários e paralisar a 
produção de veículos em suas 
plantas no Brasil. Os motivos 
são diversos. Vão desde a fal-
ta de equipamentos, agrava-
da pela pandemia de Covid-19, 
até problemas provocados pelo 
cenário econômico brasileiro, 
principalmente com a alta dos 
juros e da inflação, o que levou 
à queda nas vendas de veículos.

A primeira a interromper 
a produção foi a Volkswagen, 
que parou com as atividades 
em fevereiro em São Bernardo 
do Campo (SP), São José dos Pi-
nhais (PR) e na fábrica de mo-
tores de São Carlos (SP) por fal-
ta de peças. As três unidades já 
voltaram a operar normalmen-
te, mas a montadora anunciou 
que vai adotar 10 dias de férias 
coletivas na fábrica de Taubaté 
(SP), a partir do próximo dia 27, 
“para manutenção de produção 
da unidade e também em razão 
da instabilidade na cadeia de 

fornecimento de componentes”.
Na Hyundai Motor Brasil, 

as férias coletivas começaram 
na última segunda-feira para 
os três turnos de produção e 
equipes administrativas da 
fábrica em Piracicaba, no inte-
rior de São Paulo. As férias co-
letivas vão até o dia 2 de abril, 
mas não atingem as operações 
da fábrica de motores, localiza-
da no mesmo complexo indus-
trial. Segundo a empresa, o ob-
jetivo é adequar os volumes de 
produção para o mês de mar-
ço, evitando a formação de es-
toques. A empresa informou 
que acompanhará a dinâmica 
do mercado interno de veícu-
los para o primeiro trimestre 
deste ano.

A Mercedes-Benz do Bra-
sil informou que vai conceder 
férias coletivas, de forma par-
cial, na fábrica de São Bernar-
do do Campo, na Grande São 
Paulo. As férias serão entre os 
dias 3 de abril e 2 de maio por 
“necessidade de ajuste no pro-
grama de produção”. De acor-
do com a montadora, a medida 
é necessária por causa da falta 
de componentes na indústria 

automotiva global e nacional e 
para adequação dos volumes 
de vendas do mercado de veí-
culos comerciais.

As montadoras GM e Stel-
lantis também vão conceder fé-
rias coletivas aos funcionários, 
paralisando a produção nas fá-
bricas em São José dos Cam-
pos, em São Paulo, e Goiana, 
em Pernambuco.

Procurada, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea) respondeu que não se 
manifestaria sobre as para-
lisações nas montadoras. No 
início de março, porém, ao di-
vulgar dados sobre a indústria 
automotiva no país, a Anfavea 
informou que o fechamento 
provisório de algumas fábri-
cas em fevereiro decorreu da 
falta de semicondutores ou 
da necessidade de ajustes na 
linha de montagem e que ha-
via preocupação com a falta de 
crédito no país.

Já a Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave) não res-
pondeu à solicitação da Agên-
cia Brasil.

A Petrobras informou 
ontem que vai reduzir o 
preço do litro do diesel em 
R$ 0,18 a partir de hoje nas 
suas refinarias. O preço 
para as distribuidoras vai 
passar de R$ 4,02 para R$ 
3,84 por litro. O combustí-
vel não era reajustado pela 
estatal há 22 dias.

Antes da queda anun-
ciada ontem, o diesel re-
gistrava preços no merca-
do interno em paridade ou 
acima do mercado inter-
nacional, dependendo do 
polo de comparação. “Con-

siderando a mistura obri-
gatória de 90% de diesel A 
e 10% de biodiesel para a 
composição do diesel co-
mercializado nos postos, 
a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor será, 
em média, R$ 3,45 a cada 
litro vendido na bomba.”

De acordo com a estatal, 
a redução tem como obje-
tivos principais a manu-
tenção da competitivida-
de dos preços da Petrobras 
frente às principais alter-
nativas de suprimento.

A refinaria de Matari-
pe, controlada pela Acelen, 
braço do fundo árabe Mu-

badala no Brasil, ao contrá-
rio da estatal, tem reduzi-
do semanalmente o preço 
dos combustíveis.

No mercado baiano, o 
preço do diesel está em pa-
ridade com o Golfo do Mé-
xico, enquanto a gasolina 
está com o preço 3% acima 
do mercado internacional.

Na Petrobras, a gasoli-
na está em paridade com 
os preços externos e o die-
sel registrava uma dife-
rença positiva de R$ 0,10 o 
litro, segundo a Associa-
ção Brasileira dos Impor-
tadores de Combustíveis 
(Abicom).

Montadoras paralisam produção 
e dão férias aos funcionários

Petrobras anuncia redução no 
preço do diesel nas refinarias

veículos a partir de hoje

Apesar da desaceleração 
da economia e das pressões 
de parte do governo, o Ban-
co Central (BC) não mexeu 
nos juros. Por unanimidade, 
o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) manteve a taxa 
Selic, juros básicos da econo-
mia, em 13,75% ao ano. A de-
cisão era esperada pelos ana-
listas financeiros.

A taxa continua no maior 
nível desde janeiro de 2017, 
quando também estava em 
13,75% ao ano. Essa foi a quin-
ta vez seguida em que o BC 
não mexeu na taxa, que per-
manece nesse nível desde 
agosto do ano passado. An-
teriormente, o Copom tinha 
elevado a Selic por 12 vezes 
consecutivas, num ciclo que 
começou em meio à alta dos 
preços de alimentos, de ener-
gia e de combustíveis.

De março a junho de 2021, 
o Copom elevou a taxa em 
0,75 ponto percentual em 
cada encontro. No início 
de agosto do mesmo ano, o 
BC passou a aumentar a Se-
lic em um ponto a cada reu-
nião. Com a alta da inflação 
e o agravamento das tensões 
no mercado financeiro, a Se-
lic foi elevada em 1,5 ponto de 
outubro de 2021 até feverei-
ro de 2022. No ano passado, 
o Copom promoveu dois au-
mentos de um ponto, em mar-
ço e maio, e dois aumentos de 
0,5 ponto, em junho e agosto.

Antes do início do ciclo de 
alta, a Selic tinha sido redu-
zida para 2% ao ano, no nível 
mais baixo da série histórica, 
iniciada em 1986. Por causa da 
contração econômica gerada 
pela pandemia de Covid-19, 
o Banco Central tinha der-
rubado a taxa para estimular 
a produção e o consumo. A 
taxa ficou no menor patamar 

da história de agosto de 2020 
a março de 2021.

Inflação
A Selic é o principal ins-

trumento do Banco Central 
para manter sob controle a 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
Em fevereiro, o indicador fe-
chou em 5,6% no acumulado 
de 12 meses. Desde o fim do 
ano passado, a inflação vem 
subindo por causa dos ali-
mentos, da reversão parcial 
das desonerações sobre os 
combustíveis e de aumentos 
típicos de início de ano, como 
gastos com educação e saúde.

O índice fechou o ano pas-
sado acima do teto da meta 
de inflação. Para 2023, o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) fixou meta de inflação 
de 3,25%, com margem de to-
lerância de 1,5 ponto percen-
tual. O IPCA, portanto, não 

podia superar 4,75% nem fi-
car abaixo de 1,75% neste ano.

No Relatório de Inflação 
divulgado no fim de dezem-
bro pelo Banco Central, a au-
toridade monetária estimava 
que o IPCA fecharia 2023 em 
5% no cenário base. A proje-
ção, no entanto, pode ser re-
vista na nova versão do rela-
tório, que será divulgada no 
fim de março.

As previsões do merca-
do estão menos otimistas. De 
acordo com o boletim Focus, 
pesquisa semanal com insti-
tuições financeiras e divulga-
da pelo BC, a inflação oficial 
deverá fechar o ano em 5,75%. 
Há um mês, as estimativas do 
mercado estavam em 5,89%.

Crédito mais caro
A elevação da taxa Selic 

ajuda a controlar a inflação. 
Isso porque juros maiores en-
carecem o crédito e desesti-
mulam a produção e o con-

sumo. Por outro lado, taxas 
mais altas dificultam a recu-
peração da economia. No úl-
timo Relatório de Inflação, o 
Banco Central projetava cres-
cimento de 1% para a econo-
mia em 2023.

O mercado projeta cresci-
mento menor. Segundo a úl-
tima edição do boletim Focus, 
os analistas econômicos pre-
veem expansão de 0,88% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços pro-
duzidos pelo país) neste ano.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de 
títulos públicos no Sistema 
Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de re-
ferência para as demais ta-
xas de juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso 
de demanda que pressiona os 
preços, porque juros mais al-
tos encarecem o crédito e es-
timulam a poupança.

Ao reduzir os juros bási-
cos, o Copom barateia o cré-
dito e incentiva a produção e 
o consumo, mas enfraquece o 
controle da inflação. Para cor-
tar a Selic, a autoridade mo-
netária precisa estar segu-
ra de que os preços estão sob 
controle e não correm risco 
de subir.

A parcela da 
Petrobras 

no preço ao 
consumidor será, 

em média, R$ 3,45 
a cada litro vendido 

na bomba

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Resultado da reunião do Copom já era esperado e, pela quinta vez consecutiva, taxa permanece inalterada

BC mantém juros em 13,75% ao ano
taXa selic
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Diversidade

Vereadores falaram sobre a utilização da planta para fins medicinais e a distribuição gratuita de produtos

CMCG discute o uso da cannabis
na medicina

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

O uso medicamentoso da canna-
bis foi discutido ontem, na Câmara 
de Vereadores de Campina Gran-
de, durante uma audiência pública 
para debater a política municipal da 
sua utilização para fins medicinais e 
a distribuição gratuita dos medica-
mentos prescritos à base da planta 
inteira ou de seus componentes iso-
lados nas unidades de saúde do mu-
nícipio. Após mais de duas horas de 
discursos e depoimentos de médicos 
especialistas no assunto e pacientes 
que já usam o remédio, os vereado-
res decidiram incluir o projeto de lei 
nas próximas pautas da Casa Félix 
Araújo para que seja apreciado pe-
los parlamentares. 

A audiência foi proposta pelo ve-
reador Waldenir Santana. Conforme 
explicou, o assunto precisa ser dis-
cutido para que todos possam di-
rimir dúvidas e entender a impor-
tância da cannabis em pessoas que 
sofrem de diversas doenças. “Não 
podemos deixar de lado o bom sen-
so e a razão. O brasileiro tem a ma-
nia de emitir a opinião sobre todo 
assunto, mesmo não tendo conheci-
mento de causa. Nessa audiência ti-
vemos a oportunidade de tirarmos 
dúvidas, de sermos objetivos e de fa-
lar a quem tem propriedade. Nada 
melhor do que ouvirmos pessoas 
que conhecem o assunto, de profis-
sionais médicos e de quem se bene-
ficia do medicamento. Estamos fa-
lando de salvar vidas, de melhorar 
a qualidade de vida das pessoas que 
sofrem com muitas doenças e a can-
nabis pode ser a saída”, considerou. Proposta de levar o debate à casa foi de autoria do vereador Waldenir Santana

Entre os participantes estava 
Marcos Antonio Silva, que em 2019 
foi diagnosticado com o mal de 
Parkinson, e teve a vida modifica-
da, com limitações consideráveis 
para desempenhar qualquer ativi-
dade. Além disso, ele teve que ini-
ciar o uso de uma grande quan-
tidade de medicamentos com o 
intuito de reduzir os problemas 
da doença. Por meio de um médi-
co, teve conhecimento da cannabis 
medicamentosa. “Com a cannabis 
passei a existir novamente, a me 
alimentar, trabalhar, pois tudo pra 
mim ficou muito difícil por conta 
do mal de Parkinson. É difícil nos 
sentirmos presos a um corpo que a 
mente comanda e ele não obedece. 
Através do óleo, voltei a dormir e 
trabalhar que nem isso tinha mais 
condições. Agora posso falar sem 
cuspir nas pessoas, posso conti-

nuar existindo com um pouco de 
dignidade”, disse ao usar a tribu-
na da Casa Félix Araújo. 

O médico especialista em tra-
tamento com cannabis, Guilherme 
Bianchi, participou da audiência e 
lembrou as várias evidências cien-
tíficas mundiais para o uso do me-
dicamento. “É uma planta que pre-
cisa ser entendida como remédio. 
A discussão entre a parte recreati-
va e a medicamentosa precisa ser 
direcionada para que a gente pos-
sa ter a liberdade científica de dis-
cutir”, considerou.

Ele destacou que as indicações 
do uso da cannabis já abrangem 
várias patologias, transpassando 
as de cunho neurológicas, chegan-
do às inflamatórias, dores crônicas, 
sequelas de pacientes acometidos 
por Acidente Vascular Cerebral, 
epilepsia, entre tantas outras. 

O médico neurologista Patrick 
Sampaio também esteve presen-
te e considerou que os benefícios 
da cannabis já são realidade, mas 
que ainda tem um alto custo, o 
que inviabiliza o uso por um nú-
mero maior de pessoas. “Sou mé-
dico do Sistema Único de Saúde 
em Campina Grande e vejo a ne-
cessidade de milhares de pessoas 
em usar este medicamento para 
ter uma melhoria na qualidade de 
vida, mas ainda temos um tabu a 
ser vencido que é o seu alto custo”.

Evidências científicas são
mundialmente certificadas

Doenças
Indicações do uso da 

cannabis já abrangem 
várias patologias, 

transpassando as de 
cunho neurológicas, 

chegando às 
inflamatórias e dores 

crônicas

As taxas de homicídio de 
mulheres foram subnotifica-
das no Brasil por um perío-
do de 40 anos, de 1980 a 2019, 
o aumento foi de 28,62%, pas-
sando de 4,58 homicídios por 
100 mil mulheres para 5,89, na 
mesma razão.

Os dados são de um estudo 
realizado por pesquisadores 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
(UFRN), do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), e da Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj).

Para a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), óbitos 
acima de 3 para 100 mil mu-
lheres já caracterizam a região 
como de extrema violência.

Para chegar a este resulta-
do, a pesquisa empregou um 
método de correção ao anali-
sar as mortes violentas de mu-
lheres para tentar identificar a 
violência de gênero, a partir de 
dados do registro de óbito do 

Sistema de Informação sobre 
Mortalidade do Sistema Único 
de Saúde (SIM/Datasus).

Karina Meira, pesquisa-
dora da UFRN e coordenado-
ra do estudo, explica o méto-
do utilizado:

 “Existem técnicas demo-
gráficas que permitem identi-
ficar fatores de correção para 
esse problema de subnotifica-
ção. Primeiro nós fizemos a 
correção para as causas inde-
terminadas e depois nós fize-
mos as correções para a sub-
notificação, e aí a gente teve 
um número de óbitos, de ho-
micídios, corrigido”.

O estudo apresenta alta 
na frequência de óbitos de 
mulheres causados por vio-
lência em todas as regiões 
brasileiras. Na região Nor-
te, por exemplo, esse tipo de 
ocorrência foi 49,88% maior 
do que o apontado pelo go-
verno. O menor índice foi 
observado na região Sul, 
embora também tenha sido 

registrado aumento de 9,13%.
Rafael Guimarães, pesqui-

sador do Departamento de 
Ciências Sociais da Escola Na-
cional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, da Fiocruz, e coautor 
do estudo, explica essas dispa-
ridades entre regiões.

“A gente tem aí uma redu-
ção do risco de óbito para o 
Sudeste e para o Sul e um au-
mento no Norte e Nordeste, o 
que significa dizer que ao lon-
go destes últimos 40 anos, gra-
dativamente, esse problema 
de saúde pública foi se tornan-
do particularmente mais pe-
nalizante para mulheres do 
Norte e do Nordeste do que 
pro Sul do Brasil”.

Recorte racial
Outro dado alarmante é 

quanto aos assassinatos de 
mulheres negras. Entre 2009 e 
2019, o Brasil registrou uma re-
dução dos homicídios de mu-
lheres brancas, e um aumento 
entre mulheres pretas.

Em 2019, uma mulher ne-
gra sofria um risco, em média, 
1,7 vez maior de ser assassina-
da, sendo a situação mais gra-
ve em alguns estados. No Rio 
Grande do Norte, por exem-
plo, uma mulher preta cor-
ria risco 5,1 vezes maior de 
ser morta.

Karina Meira reforça que 
esse resultado reflete a persis-
tência do racismo no país.

“A gente é um país que tem 
um racismo, que a gente vi-
venciou a escravidão por mais 
de 300 anos, e nós temos um 
país em que os corpos negros, 
tanto de mulheres quanto de 
homens, têm menos valor”.

Recorte etário e regional
A faixa etária também foi 

analisada pelo estudo, que 
aponta que mulheres entre 
20 e 39 anos enfrentam risco 
maior de sofrerem violência 
do que mulheres de outros 
grupos etários.

O local também influencia. 
Uma mulher em cidades em 
que a cultura patriarcal é mais 
conservadora enfrenta maior 
risco de sofrer violência do-
méstica do que mulheres em 
localidades em que há mais 
discussão sobre violência.

Rafael Guimarães ressal-
ta a importância da pesquisa.

“A gente considera impor-
tante discutir o assassinato de 
mulheres neste mês em parti-
cular de março porque é o mês 
em que a gente celebra o Dia 
Internacional da Mulher e a 
gente pretende que este nosso 
diagnóstico seja uma peque-
na contribuição para os estu-
dos de iniquidades do gênero 
neste país”.

Homicídios foram subnotificados no país
violência  contra as mulheres

Casos mais graves foram no Norte e Nordeste do Brasil 
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De 1980 a 2019, 
o aumento foi 
de 28,62%, 
passando de 
4,58 homicídios 
por 100 mil 
mulheres para 
5,89 mortes

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) está revisitando 
todos os lugares que ain-
da apresentam índices al-
tos de entrevistas não rea-
lizadas, por ausência dos 
moradores ou por recusa, 
para o Censo Demográfico 
2022. Segundo o IBGE, nas 
áreas de favelas e comu-
nidades urbanas, além de 
ausência e recusa, há ou-
tros desafios: muitas vezes 
não existe endereço, o que 
dificulta o percurso dos 
recenseadores e o registro 
dos domicílios.

“Nas áreas mais den-
sas, a coleta também pode 
ser dificultada, pois há 
maiores chances de omis-
são de domicílios (de fun-
dos ou na laje) por parte 
do recenseador. Há ainda 
problemas de acesso e cir-
culação em algumas co-
munidades por causa de 
desconhecimento do re-
censeador e receio do mo-
rador em receber [o re-
censeador]”, informou o 
instituto.

“Para que todos os do-
micílios sejam visitados, 
o IBGE está fazendo am-
pla divulgação da coleta 
em favelas e comunidades 
urbanas, para que os pró-
prios moradores recebam 
e auxiliem o recenseador, 
indicando as melhores ro-
tas e o local de moradias”, 
acrescentou o órgão.

Este mês, o IBGE fe-
chou parceria com o Ins-
tituto Pereira Passos (IPP), 
órgão de pesquisa da Pre-
feitura do Rio, para redu-
zir o percentual de domicí-
lios que não responderam 
ao Censo nos aglomerados 
subnormais da cidade, que 
está em torno de 9%. 

A parceria envolve a 
contratação de ex-agentes 
de Territórios Sociais, pro-
grama da prefeitura com o 
ONU-Habitat - Programa 
das Nações Unidas para 
os Assentamentos Huma-
nos, em que são realiza-
das pesquisas domicilia-
res em grandes favelas do 
Rio, como Rocinha e Maré.

“Ter informações qua-
lificadas das favelas da 
cidade é de suma im-
portância para o desen-
volvimento de políticas 
públicas efetivas, basea-
do em dados e evidências. 
Por isso o Censo é tão im-
portante. O IPP já tem par-
ceria de longa data com o 
IBGE e apoiá-lo nessa cor-
rida final é dever da casa”, 
afirmou, em nota, o presi-
dente do Instituto Pereira 
Passos, Carlos Krikhtine.

“Com nossa experiên-
cia com o Programa Terri-
tórios Sociais, formamos 
recenseadores comunitá-
rios muito especializados 
no território carioca. Além 
disso, podemos apoiar o 
IBGE com uma rede de co-
nhecimentos locais insti-
tucionais muito potentes”, 
acrescentou.

Falta de endereço causa
problemas ao Censo 

ibge

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil

Carolina Pessoa  
Agência Brasil 
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Diversidade

Evento em João Pessoa aborda temas como estratégias para universalização do acesso e redução de perdas

Simpósio marca o “Dia da Água”
recursos hídricos

Michele Farias 

michellesfarias@gmail.com

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Água, a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa) iniciou ontem 
o 1º Simpósio Paraibano de 
Recursos Hídricos. O evento 
ocorre até amanhã, em João 
Pessoa, reunindo órgãos téc-
nicos e estudiosos do tema 
em um debate sobre as estra-
tégias para alcançar a univer-
salização do acesso à água 
na Paraíba, redução de per-
das e tecnologias que pos-
sam otimizar a distribuição 
no estado. 

O presidente da Aesa, Por-
fírio Loureiro, ressaltou que o 
Simpósio é um momento ím-
par para discutir a gestão da 
água, seus benefícios e for-
mas para preservá-la. Na Pa-
raíba, houve uma atualização 
no Plano Estadual de Recur-
sos Hídricos, de forma que 
possa haver um planejamen-
to para administração ade-
quada.

Além do consumo huma-
no, a distribuição da água 
garante o desenvolvimen-
to dos municípios parai-
banos. De acordo com Por-
fírio, a chegada das águas 
da transposição do Rio São 
Francisco viabilizou a cria-
ção de camarão na cidade 
de Monteiro, despontando 
como a maior produtivida-
de do país. “A gente tenta 

fomentar segurança hídrica 
não só para as cidades, mas 
também para promover o 
desenvolvimento do estado”, 
afirmou Porfírio. 

O diretor-presidente da 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa), 
Marcus Vinicius, revelou que 
algumas medidas foram ado-
tadas pela autarquia para me-
lhorar o uso da água e prote-
ger os mananciais. Uma delas 
é a criação da Gerência de 
Meio Ambiente, aliada a pro-
teção de nascentes dos rios e 
mata ciliar.

Entre os principais desa-
fios ele destacou a universa-
lização do acesso à água com 
inclusão das áreas rurais, ga-
rantia de segurança hídrica 

n 

Construção da 
Adutora Cariri 
é uma obra 
viabilizada 
através 
do Banco 
Mundial e 
que terá 
mais de 350 
quilômetros

para população, além da re-
dução de perdas, que alcança 
35% no estado, conforme es-
tudo divulgado pelo Institu-
to Trata Brasil. A meta, segun-
do Marcus Vinicius, é reduzir 
esse índice para 25%. 

“A gente tem uma situação 
extremamente crítica no esta-
do, porque nós temos quatro 
quintos do nosso território 
dentro do semiárido nordes-
tino, o que nos impõe ter que 
transportar a água para luga-
res cada vez mais distantes, 

trabalhando outros aspectos, 
como inovação, tecnologia”, 
destacou o diretor presidente 
da Cagepa. 

Ele citou a construção da 
Adutora Cariri, obra viabili-
zada através do Banco Mun-
dial e que terá mais de 350 
quilômetros, transportando 
a água desde Monteiro. Além 
disso, já foram construídos 
cerca de 100 km na primeira 
etapa da Adutora TransParaí-
ba, que beneficiará o Curima-
taú paraibano. 

“Cada vez mais a integra-
ção da transposição do Rio 
São Francisco, a interligação 
dos mananciais que são geri-
dos pela Aesa e essa inteligên-
cia que o órgão está impon-
do, com o Plano de Segurança 
Hídrica nos permite avançar 
para segurança hídrica”, ava-
liou. 

A programação do Simpó-
sio continua hoje com as apre-
sentações do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos; Sanea-
mento Básico: Distribuição, 

coleta e tratamento de esgo-
tos – universalização; Acele-
rando Mudanças – Seja a mu-
dança que você quer ver no 
mundo (ONU).

Amanhã, dia de encerra-
mento do evento, 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.

Mudança
Chegada da água
 da transposição 

do Rio São Francisco 
viabilizou a criação 

de camarão na 
cidade de 
Monteiro

Debates sobre os recursos hídricos na Paraíba estão sendo promovidos pela Aesa e se encerram amanhã

A Bica realiza até o final do 
mês a programação alusiva ao 
Dia Mundial da Água, come-
morado ontem. Entre as ativi-
dades estão ocorrendo pales-
tras, exposições e outras ações 
relacionadas à preservação 
da água e do ambiente mari-
nho, como as exposições “Ma-
res sem Plástico” e “Peixes da 
Caatinga”. As atividades acon-
tecem todos os dias, no Museu 
de História Natural, localizado 
no interior do zoológico. 

Os visitantes poderão con-
ferir, ainda, o acervo da “Co-
leção Lixo Marinho”, organi-
zada pelo projeto de extensão 
da UFPB “Mares sem Plásti-
co”,  cuja exposição conta com 
um acervo de resíduos sólidos, 
com destaque para embalagens 
plásticas oriundas de diferen-
tes partes do mundo. 

Para se ter uma ideia, há 
produtos que foram fabrica-
dos em países como China, Ín-
dia, Rússia, Filipinas, entre ou-
tros, e cruzaram o oceano até 
chegarem às praias do Litoral 
paraibano. “É possível ver essa 
informação nos rótulos das em-
balagens, que apontam o local 
de fabricação em outros paí-
ses”, afirmou Samuel Fonseca, 
engenheiro ambiental da Bica.

Além das garrafas pets, o 
acervo conta com fragmentos 
de redes de pesca, tampinhas 
plásticas, frascos de perfume 
e desodorante, garrafinhas de 
picolé, itens de higiene bucal, 
brinquedos, entre outros obje-
tos. De acordo com Samuel, “es-
ses resíduos podem afetar dire-
tamente os nossos mares e as 
praias da nossa região”.

Qualquer material, acres-
centa o engenheiro ambiental, 
que não é natural daquele am-

Parque Arruda Câmara realiza, até o 
final do mês, programação especial

biente pode causar um dese-
quilíbrio do ecossistema mari-
nho, “seja uma casca de banana, 
que é orgânica, seja um mate-
rial plástico, que é mais agressi-
vo, ou produtos mais contami-
nantes como metais pesados e 
desembocadura de esgotos, por 
exemplo”, observou Samuel.  

Executada pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
(Semam), em parceria com a Su-
perintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente (Sude-
ma), Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e organizações 
não-governamentais, a progra-
mação tem como objetivo pro-
mover a conscientização sobre 
a importância da água e a pre-

servação deste bem tão precio-
so para o bem-estar ambiental.

Saiba Mais
Toda a programação alusiva 

ao Dia Mundial da Água, com o 
horário de cada atividade, pode 
ser conferida por meio do per-
fil do Parque Zoobotânico Ar-
ruda Câmara no Instagram (@
parquedabica).

O horário de funcionamen-
to da Bica é das 8h às 17h, de ter-
ça a domingo. A bilheteria, no 
entanto, fica aberta até 16h. O 
valor do ingresso para entrada 
no parque é R$ 3,00. Crianças 
até sete anos e idosos (a partir 
de 65 anos) têm direito à gra-
tuidade.

Mostra alerta para os danos da poluição sobre os animais aquáticos

Duas exposições fazem parte da programação organizada pela Bica

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Ortilo Antônio

Rendeiras dos cinco mu-
nicípios considerados o epi-
centro da renda renascença 
no Cariri paraibano — São 
Sebastião de Umbuzeiro, São 
João do Tigre, Camalaú, Mon-
teiro e Zabelê — estão partici-
pando de uma oficina de De-
sign Criativo, iniciativa do 
Governo do Estado e Sebrae 
em parceria com as respec-
tivas prefeituras desses mu-
nicípios. A oficina está sen-
do ministrada no Centro de 
Referência da Renda Renas-
cença (Crença), em Monteiro. 

 Toda a beleza da renda 
renascença será a base da 
confecção de belíssimas lu-
minárias — uma grande al-
ternativa para conquistar no-
vos mercados e incrementar 

a renda de artesãos e artesãs 
que fazem parte desta tradi-
cional tipologia do Cariri pa-
raibano que, com a parceria 
de diversas instituições, vem 
ganhando incentivos do Go-
verno do Estado. 

 A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, ressaltou a importân-
cia de mais esta oportunida-
de para as rendeiras do Cari-
ri paraibano. "Esta ação, em 
parceria com o Sebrae e as 
prefeituras, é a prova de que 
o Governo do Estado ouviu as 
reivindicações das rendeiras. 
No início da primeira gestão 
do governador João Azevê-
do, elas reivindicavam algum 

incentivo para continuarem 
com essa tipologia tradicio-
nal, e ações têm sido adotadas 
neste sentido", disse. 

 A secretária de Estado do 
Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), Rosá-
lia Lucas, também ressaltou 
a importância dessa qualifi-
cação para as rendeiras. "Esse 
curso de Design Criativo vem 
no plano de ações do gover-
nador João Azevêdo, da pri-
meira-dama do Estado, Ana 
Maria Lins, que veem o arte-
sanato como uma importan-
te fonte de geração de renda 
— e tanto os últimos eventos 
quanta as ações recentes têm 
mostrado que todo o Gover-
no do Estado está no caminho 
certo", comentou.

Com intuito de fortale-
cer os esforços de combate 
à insegurança hídrica, du-
rante o ano de 2022, 15 esco-
las dos estados de Pernam-
buco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte receberam obras de 
construção de cisternas via-
bilizadas por um trabalho 
em conjunto feito pela Cá-
ritas Brasileira Nordeste 2, a 
Coca-Cola Brasil, a Solar Co-
ca-Cola e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Um 
ano depois, o projeto bati-
zado de ‘Águas para Edu-

car’ continua beneficiando 
diretamente mais de 4.000 
estudantes, e cerca de 300 
pessoas que compõem a co-
munidade escolar, como 
professores e funcionários 
das instituições.

A iniciativa que tem au-
xiliado no enfrentamento ao 
problema da insegurança hí-
drica implementou tecnolo-
gias sociais de acesso à água 
às dinâmicas da comunida-
de escolar e entorno, geran-
do processos educativos e 
permitindo, assim, o abaste-
cimento de água e alimenta-

ção de qualidade, reforçan-
do bons hábitos alimentares.

De acordo com levanta-
mento feito pelo Plano Na-
cional de Segurança Hídri-
ca (PNSH), lançado em 2019, 
até 2035, cerca de 74 milhões 
de brasileiros estarão sob al-
gum grau de dificuldade em 
garantir água de qualidade 
para subsistência. A escas-
sez do recurso é especial-
mente sentida no Nordeste 
com maior intensidade, mas 
os reflexos dessa adversida-
de têm se expandido rapida-
mente para outras regiões.

Rendeiras estão participando de 
curso de capacitação em Monteiro

Construção de cisternas em escolas 
rurais beneficia quatro mil estudantes 

oportunidades

cáritas brasileira 

Foto: Evandro Pereira



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de março de 2023       21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Quem vencer a disputa do próximo domingo, no Amigão, também garante participação na Copa do Brasil de 2024

Galo e SP Crystal a um jogo da Série D
paraibano 2023

Todas as atenções do fu-
tebol estadual estarão vol-
tadas, neste fim de semana, 
para dois jogos das semifi-
nais do Campeonato Parai-
bano que vão apontar os fi-
nalistas da competição. Em 
Campina Grande, o Treze re-
cebe o São Paulo Crystal, no 
Estádio Amigão, a partir das 
16h e vive a expectativa de 
voltar a disputar a final do 
torneio após duas tempora-
das.

Durante as duas últimas 
temporadas, o Galo limi-
tou-se apenas à disputa do 
Campeonato Paraibano. O 
planejamento traçado pela 
diretoria do clube na atual 
disputa do torneio estadual 
seria de, no mínimo, chegar 
à final, para voltar a disputar 
uma competição nacional em 
2024, agora apenas uma parti-
da separa a equipe de alcan-
çar a meta.

No primeiro confronto, o 
empate em 1 a 1, em Cruz do 
Espírito Santo, deixou o due-
lo em aberto para o jogo da 
volta. Quem vencer no tempo 
normal garante a vaga na de-
cisão, um novo empate leva a 
decisão para as cobranças de 
pênaltis.  Para o Alvinegro, 
a classificação vale mais que 
a vaga na final. Caso avance 
no torneio, o Treze volta a fi-
nal desde o título da compe-
tição em 2020, de quebra, ain-
da garante vagas na  Copa do 
Brasil e no Brasileirão da Sé-
rie D na próxima temporada.

“Estamos muito próximos 
de conseguir um calendário 
esportivo na próxima tempo-
rada, algo que já almejamos 
durante os três últimos anos. 
A partida tem status de deci-
são e será muito importante 
para a história do clube, va-
mos enfrentar um adversá-
rio qualificado. No entanto, 
os jogadores e comissão téc-
nica estão cientes que temos 
potencial para conseguir nos-
so objetivo”, pontuou Arthur 
Bolinha, presidente do Treze.

Para o confronto decisivo, 
a diretoria do clube prome-
teu colocar uma carga corres-
pondente a 5 mil ingressos. O 
clube acredita que nesse mo-
mento importante é funda-

mental que o torcedor vá ao 
estádio para incentivar a bus-
car a vaga na final e, conse-
quentemente, a retomada na 
disputa das principais com-
petições do calendário es-
portivo de 2024. O São Pau-
lo Crystal tenta surpreender 
o Galo para carimbar a sua 
primeira final na história da 
competição estadual. 

Em quatro temporadas 
disputando a 1ª Divisão do 
Campeonato Paraibano é 
a segunda vez que o clube 
chega à disputa de uma se-
mifinal. Em 2021, o Tricolor 
foi eliminado pelo Sousa, se 
avançar a final, o Caracará 
também garante vaga no Bra-

sileiro da Série D de 2024 e 
chega a sua segunda parti-
cipação na competição na-
cional.

Mais confusão
As polêmicas nos bastido-

res da segunda partida das 
semifinais do Campeonato 
Paraibano entre Sousa e Bo-
tafogo, agendado para o pró-
ximo domingo (26), às 16h, no 
Estádio Marizão, em Sousa, 
continuam agitadas.

O embate fora de campo 
começou logo no início da se-
mana, com o Botafogo solici-
tando à Federação Paraibana 
de Futebol (FPF-PB) o pedido 
de arbitragem da Fifa, VAR e 

exame antidoping para o con-
fronto. Em resposta, o Sousa 
tentou a antecipação do ho-
rário da partida para as 15h, 
posteriormente, negado pela 
FPF-PB.

Agora, o duelo voltou 
para as redes sociais com tro-
cas de divulgações de notas 
oficiais cada qual rebaten-
do atitudes de um confron-
to que já começou bem antes 
de a bola rolar. O Botafogo 
foi quem emitiu uma primei-
ra nota rebatendo, segundo 
o clube, ofensas proferidas 
pelo presidente do Sousa, Al-
deone Abrantes, em partici-
pação de resenhas esportivas 
da Cidade Sorriso.

“Em entrevista para uma 
rádio sertaneja, o dirigente 
também coloca em xeque a 
idoneidade dos árbitros da Fe-
deração Paraibana de Futebol, 
como também da imprensa 
esportiva da capital paraiba-
na. A instituição não vai mais 
entrar em discussões rasteiras 
daqueles que acham que o fu-
tebol parou no tempo”, diz um 
trecho da nota.

O Sousa, por sua vez, re-
bateu a nota afirmando que o 
Botafogo estaria pressionan-
do a FPF-PB no sentido de di-
recionar a escolha da arbitra-
gem e ainda aproveitou para 
alfinetar membros da direto-
ria alvinegra.

“O Sousa Esporte Clube 
lamenta profundamente que 
uma instituição grandiosa do 
nosso estado ainda esteja à 
mercê de pessoas que já deve-
riam estar alijadas do despor-
to paraibano. Tais pessoas, 
utilizando-se de expedientes 
já conhecidos, tentam pres-
sionar a opinião pública e 
Federação no único intuito 
de direcionar a escolha do 
trio de arbitragem. “No gri-
to, ninguém vai vencer o Sou-
sa, estejam cientes”, diz um 
dos trechos da nota publica-
da pela diretoria alviverde.

No próximo domingo (26), 
as equipes definem quem 
avança para a final do Cam-
peonato Paraibano, com o Bo-
tafogo tendo a vantagem de 
um empate para seguir na 
disputa. O Dinossauro vai 
precisar vencer por diferen-
ça de dois gols no tempo nor-
mal para garantir a vaga, vi-
tória do Sousa por diferença 
mínima leva a decisão para 
cobrança de pênaltis.

Campinense
O Campinense anunciou, 

ontem, o nome do novo trei-
nador para a sequência da 
temporada. Trata-se de Luan 
Carlos, 30 anos, que che-
ga para liderar o projeto de 
retorno à Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Apesar 
da idade, o jovem treinador 
goiano acumula passagens 
por diversos clubes do país. 
O primeiro do currículo foi 
o Novo Horizonte-GO. De-
pois, adquiriu rodagem por 
Atlético-CE, Floresta-CE e 
Goianésia-GO, onde conquis-
tou o vice-campeonato goia-
no em 2020.

Em 2022 esteve à frente 
do Camboriú-SC, time que 
conduziu ao vice-campeo-
nato catarinense. O novo co-
mandante rubro-negro tam-
bém trabalhou no Caxias-RS 
e comandou o Brusque-SC 
em 20 rodadas na Série B do 
Campeonato Brasileiro do 
ano passado. Seu último clu-
be foi o Brasiliense-DF.

A nova aposta do rubro-
negro deve desembarcar em 
Campina Grande no início 
da próxima semana.  Junto 
ao treinador, chega também 
o preparador físico Jander-
son Bessa.

A Federação Paraibana de 
Futebol (FPF-PB) definiu atra-
vés de reunião do Conselho 
Arbitral, na sede da entida-
de, em João Pessoa, a fórmu-
la de disputa do Campeona-
to Paraibano Sub-15, divisão 
de grupos e o número de clu-
bes que irão disputar a com-
petição. 

De acordo com a FPF-PB, 
a competição tem data pre-
vista para iniciar no dia 6 de 
maio, com a participação de  

31 clubes de todas as regiões 
do estado divididos em seis 
grupos. Na forma de dispu-
ta, na primeira fase será so-
mente com jogos de ida  e os 
dois melhores de cada gru-
po se classificam para próxi-
ma fase e os quatro melhores 
terceiros colocados por índi-
ce técnico também avançam, 
já na segunda fase os jogos se-
rão de ida e volta até a final.

No grupo do Brejo, Con-
fiança, Desportiva Guara-
bira, Liga de Guarabira, Pi-
cuiense e Femar disputam 
duas vagas. Os demais gru-

pos são formados por grupo 
do Agreste com Campinense, 
Treze, Perilima, Queimaden-
se e Serrano; Litoral Chave 1 
com Liga de Bayeux, Mixto, 
Guará, Treze de Maio, Avaí 
e Força; Litoral Chave 2 com 
Spartax, Ibis, Escorpios, Mar-
retinha e Botafogo.

A divisão dos grupos se-
guem com Litoral Chave 3 
composto por CSP, Vera Cruz, 
Fluminense, Diamante e Boa 
Vista, por fim, o Litoral Cha-
ve 4 com Atlético Pessoense, 
Kashima, Ponte Preta, Meni-
nos de Cristo e VF4.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Paraibano Sub-15 terá início em maio com 31 equipes
fórmula definida

Dirigentes de clubes e da Federação durante a reunião que definiu a competição Sub-15
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Jogadores do Treze em ação no jogo contra o SP Crystal, no domingo passado, no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo
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Prefeitura dá início às obras com a retirada do atual gramado e realiza ajustes nas arquibancadas e outras melhorias

Estádio da Graça já em reformulação
grama sintética

A modalidade de polo 
aquático voltará, após vá-
rios anos, a movimentar o 
Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba com a 
realização da Copa Nor-
destão, marcada para ocor-
rer no período de 27 a 30 
de abril. 

O apoio do Governo do 
Estado ao evento foi con-
solidado na última terça-
feira (21), durante reunião 
entre o secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer, Zezinho Botafogo, 
e uma das organizadoras 
da competição, professora 
Bruna Leite.

No encontro, Bruna 
apresentou ao gestor o pro-
jeto da Copa, em que há a 
expectativa de participa-
ção de 200 atletas, entre 
homens e mulheres, de to-
dos os estados do Nordes-
te. Já as inscrições podem 
ser realizadas até o dia 31 
deste mês e para maiores 
informações a respeito do 
evento, os interessados po-
dem tirar as dúvidas pelo 
número: (83) 99315-9795.

“O Governo do Esta-
do vem contribuindo e irá 

contribuir ainda mais para 
que todas as modalidades 
possam sentir-se contem-
pladas. A meta é fomentar 
o esporte cada vez mais 
aqui no estado e essa Copa 
de Polo Aquático será um 
resgate de uma modalida-

de, aqui na Paraíba, que es-
tava há algum tempo sem 
haver competição e o apoio 
da gestão é de suma im-
portância porque o polo 
já formou grandes atletas 
aqui na Paraíba”, disse Ze-
zinho.

“Nós, que fazemos o 
polo aquático, só temos de 
agradecer a atenção que 
nos foi dada pelo Gover-
no do Estado, que por meio 
do secretário Zezinho mos-
trou-se empolgado com o 
objetivo da Sejel apoiar a 

Copa Nordestão. Será um 
evento que marcará o re-
torno dessa modalidade às 
competições aqui na Paraí-
ba, fazendo com que possa-
mos até revelar mais nomes 
que possam brilhar lá fora”, 
destacou Bruna Leite.

Acontece no próximo sá-
bado, dia 25, a seletiva inter-
na de Vôlei de Praia e Vôlei 
4x4 da Faculdade Uninas-
sau, pólo João Pessoa. O 
processo, que será realizado 
a partir das 10h na Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB), na praia da Penha, 

em João Pessoa, tem por ob-
jetivo formar as três equipes 
que irão representar a insti-
tuição de ensino nos Jogos 
Universitários Brasileiros, o 
Jubs Praia, que acontece de 
23 a 29 de abril, em São Luís 
no Maranhã.

“São alunos da Uninas-
sau que serão avaliados por 
mim e pelo professor Egídio 
e que formarão duas duplas 

de vôlei de praia, uma fe-
minina e uma masculina, 
além de uma equipe mista 
de vôlei 4x4, que no caso são 
dois homens e duas mulhe-
res”, explicou José Geraldo 
Cabral, treinador das equi-
pes masculinas de quadra e 
praia, com 30 anos de expe-
riência na modalidade.

A equipe masculina de 
voleibol é a atual vice-cam-

peã da divisão especial dos 
Jubs, que reúne as princi-
pais equipes universitárias 
do país. “Dois anos segui-
dos vice-campeões, perden-
do para Santa Catarina, ou 
seja, temos uma equipe que 
já é reconhecida na com-
petição”, acrescenta o trei-
nador. A equipe de vôlei 
masculino da Unoesc, que 
representa o estado da re-

gião sul do país, reúne seis 
vitórias no Jubs. 

“Após a escolha dos atle-
tas, já serão iniciados os trei-
nos com foco nos jogos. Os 
treinos acontecem na Esco-
la Técnica de Mangabeira 
onde temos uma boa estru-
tura, com o apoio do Go-
verno do Estado, e que re-
presentam um incentivo ao 
voleibol paraibano”. 

Já começou a preparação 
para a colocação da grama 
sintética no Estádio da Gra-
ça, que em 2024 completa 80 
anos de fundação. A reforma 
vai contar ainda com a insta-
lação de cadeiras numeradas. 
O prazo para conclusão da 
obra, realizada pela  prefeitu-
ra de João Pessoa, através da 
Secretaria de Juventude, Es-
porte e Recreação (Sejer), será 
de até quatro meses. Um dos 
objetivos é levar ao local dis-
putas oficiais do Campeona-
to Paraibano.

Atualmente o estádio, que 
tem o nome de Leonardo Vi-
nagre da Silveira, tem sido 
utilizado pelo futebol ama-
dor da cidade. Mas os ajustes 
nas arquibancadas e a me-
lhoria do campo proporcio-
narão mais comodidade para 
as equipes e torcedores. O se-
cretário de Esportes da Capi-
tal, Kaio Márcio, falou sobre 
a nova fase do equipamento. 
“Ficamos muito felizes em 
ver acontecer o planejamen-
to. Estamos vendo a obra ser 
iniciada. Vamos entregar a 
Graça totalmente renovada. 
Vai elevar a qualidade do fu-
tebol da cidade.

“Acho que vai ser bom pra 
todo mundo, equipes profis-
sionais e amadoras. Impor-
tantíssimo, muito bom até 
porque a Graça é um campo 
que poderia ser uma espécie 
de reserva para o Almeidão, 
em caso de uma necessida-
de”, afirmou  Guilherme Pai-
va, técnico do VF4. O entre-
vistado, que estava à frente 
do Auto Esporte quando fez 
o último jogo no campo, em 
2019, lembra da dificuldade e 
das más condições. “Era final 
do Paraibano e estava muito 
ruim o campo. Agora com a 
grama sintética vai ser me-
lhor porque aguenta a quan-
tidade de jogos que aconte-
cem lá”. 

Gleide Costa, técnica da 
equipe feminina do Botafo-
go- PB, lembra que, por ve-
zes, jogou com a equipe no 
local que disse ter a partici-
pação da torcida facilitada. 
“Eu considero muito impor-
tante, porque é um estádio 
bem localizado e para a gente 
como esportista essa reforma 
vem de bom grado. Acerta-
ram muito nesse sentido.  Às 
vezes que jogamos lá coloca-
mos um bom público”. 

O Estádio da Graça, loca-
lizado no bairro de Cruz de 
Armas, foi fundado em 9 de 
janeiro de 1944. Além deste, 
a prefeitura de João Pessoa é 
responsável ainda pelo Cen-
tro de Treinamento Ivan To-
maz (Tomazão), no bairro do 
Valentina, e o Estádio Wil-
son Braga Leite (Wilsão), em 
Mangabeira. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Uninassau promove no próximo sábado disputas 
de vôlei nas modalidades praia e 4 x 4 na AABB

seletiva

Gramado do Estádio da Graça já foi totalmente retirado e, nos próximos dias, começa a colocação da grama sintética, que vai beneficiar clubes amadores e profissionais

Foto: Divulgação/PMJP

na vila olímpica

 Copa Nordestão de Polo Aquático na capital

O secretário da Sejel, Zezinho Botafogo, conversa com Bruna Leite, organizadora da competição na Vila Olímpica Parahyba

Foto: Divulgação/Sejel

Paraibano
Competições oficiais da 

Federação Paraibana 
de Futebol podem ter 
jogos disputados após 
a reforma do Estádio 
Leonardo da Silveira 

ainda este ano
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Curtas
STJ rejeita pedido da defesa
de Robinho por condenação

Novo relator do processo que pode levar 
Robinho à prisão no Brasil, Francisco Falcão, 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
rejeitou a solicitação da defesa do jogador para 
que o governo italiano apresente cópia integral e 
traduzida do processo. O brasileiro foi condenado 
em última instância pela Justiça da Itália a nove 
anos pelo crime de estupro contra uma mulher 
albanesa numa boate em Milão, em 2013. Robinho 
foi citado pela justiça brasileira na quinta-feira 
passada. No mesmo dia, os advogados do jogador 
pediram que o Governo da Itália fosse intimado 
para apresentar cópia integral do processo que 
culminou com a condenação do brasileiro. O 
ministro Falcão, porém, negou esse pedido. O 
ministro Francisco Falcão argumentou que Robinho 
"foi regularmente representado por advogado”.

Mallorca suspende torcedor
que xingou Vinicius Junior

A diretoria do Mallorca prometeu tolerância 
zero com torcedores que desrespeitarem rivais 
com frases discriminatórias e cumpriu com suas 
palavras ao afastar por três anos de seus jogos um 
adepto que se direcionou ao brasileiro Vini Jr. com 
palavras racistas. O clube ainda promete ajudar 
as autoridades para que punições dentro das leis 
também sejam aplicadas. Logo após o jogo, no 
qual o Mallorca ganhou por 1 a 0, o clube se disse 
envergonhado ao ver as imagens flagradas pela 
DAZN TV, na qual o torcedor suspenso aparece 
ofendendo o oponente do Real Madrid. "Vinícius, 
macaco. Você é um p... macaco", proferiu o torcedor. 
Vini Jr. vem sendo constantemente atacado em 
estádios de adversários do Real Madrid por 
causa do seu jeito alegre e divertido de jogar de 
comemorar seus gols.

Özil, campeão mundial no
Brasil, encerra a carreira

O meia Mesut Özil, campeão mundial pela 
seleção alemã em 2014, na Copa do Mundo do 
Brasil, anunciou ontem sua aposentadoria dos 
gramados. Alemão filho de turcos, o agora ex-
jogador de 34 anos passou os últimos anos jogando 
no país natal de sua família, onde vestiu as camisas 
de Fenerbahçe e Istambul Basaksehir, clube com 
o qual encerrou o contrato para se aposentar. A 
última vez que esteve em campo foi há mais de um 
mês, no início de fevereiro. "Eu tive o privilégio de 
ser um jogador de futebol profissional por quase 
17 anos e eu me sinto incrivelmente grato por essa 
oportunidade. Mas, nos últimos meses e nas últimas 
semanas, por ter sofrido algumas lesões, ficou cada 
vez mais claro que chegou a hora de deixar o grande 
palco do futebol", escreveu em nota publicada em 
suas redes sociais.

Árbitros ganham patrocínio
em torneios da Conmebol

Não é novidade para ninguém que o trio de 
arbitragem é considerado o grande vilão das 
torcidas em qualquer jogo de futebol. Tanto o 
árbitro quanto os seus assistentes são alvos 
constantes de xingamentos e críticas, do primeiro 
ao último minuto de um confronto. O debate 
prossegue nas mesas-redondas. Ao mesmo tempo, 
as marcas encontraram uma alternativa que, no 
passado, não era muito explorada: o patrocínio nos 
uniformes desses profissionais.

Nesta semana, por exemplo, a TCL 
anunciou um patrocínio milionário para a Copa 
Libertadores da América, e além da aparição 
em placas nos campos e outdoors, o logo da 
empresa também estará estampado nas camisas 
dos árbitros do torneio.

“Após uma grande experiência com a marca 
na Copa América 2021, para a Conmebol é 
uma honra anunciar a parceria para o próximo 
ciclo da competição mais importante da região. 
Estamos muito felizes com o compromisso que 
a TCL tem mostrado e reafirmado com o futebol 
sul-americano”, disse Alejandro Domínguez, 
pres idente da Confederação Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol).

Técnico interino segue observando os jogadores e a tendência é escalar pelo menos sete que estiveram na Copa

Ramon começa a definir os titulares
jogo contra marrocos

Agência Estado

Agência Estado

Ramon Menezes vem 
ensaiando a equipe que 
deve mandar a campo no 
sábado em amistoso com 
o Marrocos. A reformula-
da Seleção Brasileira vol-
ta a campo após o vexa-
me de queda nas quartas 
de final da Copa do Mun-
do com sete remanescen-
tes do Catar no time ti-
tular.  Dois principais 
jogadores na conquista 
do Campeonato Sul-A-
mericano Sub-20 na Co-
lômbia, Andrey e Vitor 
Roque, foram as novida-
des, ao lado de Emerson 
Royal na direita e Ibañez 
na defesa.

Dos titulares utiliza-
dos por Tite na Copa, 
três jogadores aparece-
ram entre os titulares: o 
experiente volante Case-
miro, o meia Lucas Pa-
quetá, e o jovem atacante 
Vini Jr. Os outros qua-
tro que estiveram no Ca-
tar e estão entre as esco-
lhas, eram reservas. Ele 
iniciou as atividades em 
Tânger com Ederson no 
gol, Alex Telles na lateral 
esquerda, Eder Militão na 
defesa (quebrou o galho 
de lateral na Copa com le-
são de Danilo) e Rodrygo 
no ataque.

Também reserva com 
Tite, o atacante Antony, 
do Manchester United, ga-
nhou chance no decorrer 
das atividades, substituin-
do Rodrygo. Da mesma ma-
neira que os palmeirenses 
Weverton e Raphael Veiga, 
de acordo com a ESPN.

Um tanto tímido, o jovem 
lateral-direito Arthur, de so-
mente 20 anos e também um 
dos campeões no Sul-Ame-
ricano Sub-20, foi o último a 
chegar no Marrocos. 

O time ensaiado por 
Ramon Menezes foi Eder-
son (Weverton); Emerson 

Royal, Ibañez, Eder Mi-
litão e Alex Telles; Case-
miro, Andrey e Lucas Pa-
quetá (Raphael Veiga); 
Rodrygo (Antony), Vini 
Júnior e Vítor Roque.

O técnico ainda traba-
lha mais dois dias para 
definir quem mandará a 

campo no sábado, contra 
o quarto colocado e sen-
sação da Copa do Mundo, 
no Grand Stade de Tânger. 
Esse deve ser o único jogo 
de Ramon na Seleção Bra-
sileira principal, já que a 
CBF quer fechar logo com 
um substituto para Tite.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Paquetá e Vini Junior têm presenças asseguradas na equipe para enfrentar o Marrocos

O goleiro Bruno, conde-
nado a 22 anos e três meses 
pelo assassinato e ocultação 
de cadáver da ex-modelo Eli-
za Samudio, mãe de seu filho 
Bruninho, foi anunciado nessa 
terça-feira, 21, pelo Orion FC, 
time da várzea de São Paulo. 
O jogador de 38 anos, ex-Fla-
mengo e Atlético-MG, ganhou 
liberdade condicional da Justi-
ça do Rio, em janeiro.

O anúncio ocorreu por 
meio de uma publicação nas 
redes sociais do time do Jar-
dim Noronha, bairro da Zona 
Sul do estado. "Reforço na 
área, seja bem-vindo", escre-
veu a equipe no Instagram. O 
Orion FC vai disputar a Super 
Copa Pioneer em 2023.

A postagem anunciando 
Bruno recebeu diversos co-
mentários criticando a contra-
tação do goleiro. "Absurdo to-
tal no mês das mulheres, um 
mês que deveriam estar exal-
tando todas nós mulheres", cri-
ticou uma seguidora do time. 
"Enquanto nós fazemos cam-
panhas contra violência do-
méstica em campo, vocês fa-
zem essa contratação? Parece 
piada", escreveu outra usuária.

Outros adeptos do Orion 
FC demonstraram apoio ao 
time pela contratação de Bru-

no. "Pessoal da lacração tem 
que se decidir: apoia a resso-
cialização ou não, porque ele 
já cumpriu a pena. Pela lei ele 
não deve mais nada. Vai pres-
tar contas a Deus até lá? Tem 
que trabalhar né?", comentou 
um seguidor. 

O Orion é o sétimo time 
que contrata Bruno desde 
2017, quando o jogador teve 
habeas corpus concedido 
pelo STF. Depois do anúncio 
da contratação, a organização 
da Super Copa Pioneer Net-
shoes informou que o golei-
ro não poderia participar do 
torneio em respeito às mulhe-
res que compõem a competi-
ção paulista.

Time da várzea paulista contrata Bruno, 
mas o goleiro não pode disputar torneio

polêmica

O goleiro Bruno, de 38 anos, ganhou a liberdade condicional

Postagem
Nas redes sociais, 

mulheres condenam 
a contratação, porém 

outros adeptos do clube 
demonstram apoio 

à ressocialização do 
jogador porque ele já 

cumpriu a pena
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59 — Agripina Menor, imperatriz-consorte 
romana
1022 — Zhenzong, imperador chinês
1555 — Papa Júlio III
1955 — Artur Bernardes, advogado e político, 
12º presidente do Brasil
2011 — Elizabeth Taylor, atriz, socialite e 
humanitária americano-britânica
2012 — Chico Anysio, ator e humorista 
brasileiro
2021 — Francisca da Chagas Andrade de 
Oliveira (Chaguinha de Edilson), odontóloga 
e política (PB)

Mortes na História

Obituário
Gloria Dea
18/3/2023 – Aos 100 anos, de 
causas naturais. Atriz mais 
lembrada por viver a nativa 
princesa Pha em ‘King Of Congo’ 
(1952). O filme era uma espécie 
de ‘Tarzan’, sem pagar direitos 
autorais, e era estrelado por Larry Buster Crabbe, 
que havia interpretado o ‘Homem Macaco’ nos 
cinemas. Nasceu em agosto de 1922. Começou a 
carreira como mágica, aos quatro anos de idade, 
e aos 11 tornou-se a primeira mulher mágica a se 
apresentar em Las Vegas, onde chamou a atenção 
de Hollywood, sendo contratada pela Columbia 

Foto: Memórias Cinematográficas

Gustavo Guimarães da Silva
19/3/2023 – Aos 25 anos, 
em Campina Grande (PB). 
Morreu após ser baleado por 
policiais penais quando estaria 
arremessando drogas para 
dentro do Presídio do Serrotão. 
Ele estaria no local com um grupo de mais 
quatro pessoas escondidas em um matagal.

Foto: Reprodução

Eduardo Ferreira dos
Santos (Dudu da Morte)
20/3/2023 – Em Alcantil (PB). 
Teria sido morto durante um 
confronto com a Polícia Civil 
após ter resistido à prisão e 
atirado contra os policiais. Ele 
teria vindo do Rio de Janeiro e seria membro 
de uma organização criminosa com atuação 
em vários estados.

Foto: Reprodução

Fernando Filizola
19/3/2023 – Aos 76 anos, em 
Natal (RN), de uma parada 
cardiorrespiratória durante uma 
cirurgia de pulmão. Músico e 
compositor foi um dos fundadores 
do Quinteto Violado, grupo 
pernambucano formado em 1970 que apresentava 
temas do folclore nordestino. Nascido em Limoeiro, 
no Agreste de Pernambuco, foi o compositor de 
‘Palavra acesa’, música que fez parte da trilha 
sonora da novela ‘Renascer’, da TV Globo.

Foto: WhatsApp

Paul Grant
20/3/2023 – Aos 56 anos. Ator 
britânico foi estrela de ‘Star Wars’. 
No cinema, ficou marcado nos filmes 
‘O Retorno de Jedi’ (1983), ‘Labirinto’ 
(1986) e ‘Harry Potter e a Pedra 
Filosofal’ (2001).

Foto: Facebook

Aforismo

“Queixarmo-nos de morrer 
é queixarmo-nos de sermos 

homens.”

Jean Rotrou
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Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania terá foco no enfrentamento à violência contra a mulher

Redução de feminicídios é prioridade 
RETOMADA DO PRONASCI

Thays de Araújo 

Agência Brasil

Todas as formas de vio-
lência contra a mulher, sobre-
tudo contra as mulheres ne-
gras, aumentaram no Brasil 
no ano passado, revela pes-
quisa do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Com o 
enfrentamento desse tipo de 
violência como um dos eixos 
norteadores das suas ações, o 
Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania 
(Pronasci) foi relançado na úl-
tima semana.

A coordenadora do Pro-
nasci, Tamires Sampaio, fa-
lou sobre o fortalecimento da 
estrutura de combate ao femi-
nicídio no país em entrevista 
ao programa ‘Brasil em Pau-
ta’, que foi ao ar no último do-
mingo (19), na TV Brasil.

“A cada seis horas, uma 
mulher é assassinada no 
Brasil. Isso é resultado de 
um processo de falta de in-
vestimento e de quebra das 
políticas de enfrentamento 
e de prevenção à violência, 
e nós, a partir do Pronasci, 
em parceria com o Ministé-
rio das Mulheres, estamos 
retomando o investimen-
to, e retomando isso como 
prioridade”, destacou Ta-
mires Sampaio durante a 
entrevista.

O Pronasci foi relançado 
no último dia 15, no Palácio 
do Planalto, na presença do 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Na cerimônia, 
foram entregues 270 viatu-
ras das patrulhas Maria da 
Penha, a partir de um inves-
timento de R$ 34 milhões. A 
expectativa é que o total de 
viaturas chegue a 500 até o 
final do ano.

O governo anunciou tam-
bém a construção de 40 uni-
dades da Casa da Mulher, 
instituição que dá suporte 
a mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. Cerca de 
R$ 344 milhões, oriundos do 
Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública, serão destinados 
à construção das unidades, 
que devem ser entregues até 
o fim de 2024.

Criado em 2007, no segun-
do mandato presidencial de 
Lula, o Pronasci, agora relan-
çado, passou por uma rees-
truturação. “O Pronasci ti-
nha, a priori, 95 ações, que 
envolviam articulações em 
várias áreas de produção de 
política pública. Quando se 
tem 95 prioridades, acaba não 
havendo foco no que de fato 
é importante ser construído”, 
disse Tamires.

Ela explicou que, na rees-
truturação, foram instituí-
dos cinco eixos prioritários 

de atuação, cada um com um 
conjunto de políticas e ações 
combinadas nas secretarias 
do Ministério da Justiça, mas 
também em parceria com os 
demais ministérios para que, 
em um trabalho com os esta-
dos e os municípios, fique ga-
rantida a chegada de políticas 
aos locais onde precisam ser 
implementadas.

Os eixos que vão nortear 
o trabalho na nova estrutura 
do programa são: prevenção 
e enfrentamento da violên-
cia contra a mulher; fomen-
to às políticas de segurança 
pública com cidadania (com 
foco em territórios mais vul-
neráveis e com altos indica-
dores de violência); fomento 
às políticas de cidadania (fo-
cado no trabalho e ensino for-
mal e profissionalizante para 
presos e egressos); apoio às 
vítimas da criminalidade; e, 
finalmente, combate ao ra-
cismo estrutural e a todos os 
crimes dele derivados.

“O Pronasci é um pro-
grama que traz um novo pa-
radigma para a segurança 
pública, constrói a noção de 
segurança a partir do com-
bate à desigualdade e a par-
tir da garantia de direitos. 
Tem a importância do forta-
lecimento das forças de se-
gurança, do equipamento, da 
capacitação dos agentes de se-

gurança, que são fundamen-
tais, mas também tem a pers-
pectiva do fomento à cultura, 
ao esporte, à moradia e gera-
ção de emprego, e entende o 
quanto que é através do con-
junto das políticas públicas 
que de fato se constrói segu-
rança no país”, acrescentou 
Tamires.

A coordenadora do Pro-
nasci enfatizou ainda a im-
portância da cidadania ple-
na na garantia da segurança. 
“A gente pode ter viaturas 
em todas as ruas do país, 
ampliar o efetivo policial em 
todas as cidades, armar toda 
a população, mas se as pes-
soas continuarem desempre-
gadas, se não tiverem acesso 
à alimentação saudável to-
dos os dias, se não tiverem 
acesso à educação, à cultu-
ra, ao esporte e lazer e à mo-
bilidade, se os direitos e ga-
rantias fundamentais delas 
não estiverem de fato sendo 
cumpridos, se não tiverem 
acesso à cidadania plena, o 
problema da insegurança 
vai continuar no país”.

“Às vezes, o seu CEP (Có-
digo de Endereçamento Pos-
tal), que revela onde você 
mora, a cor da sua pele, de-
terminam se você tem acesso, 
ou não, a determinadas políti-
cas que deveriam ser univer-
sais”, acrescentou Tamires.

Egídio de Oliveira Lima nasceu em 
Esperança (PB), em 4 de junho de 1904. 
Poeta popular, jornalista e autodidata, 

destacou-se ainda como folclorista e escritor 
de cordéis, cuja maior parte faz parte do 
acervo da Casa de Rui Barbosa, no Rio de 
Janeiro. Sua principal obra foi ‘Os Folhetos 
de Cordel’, uma antologia que reúne 
diversos versos, produzida pela Editora 
Universitária, em 1978.

Foi redator e colaborador das revistas 
Ariús (Campina Grande) e Manaíra (João 
Pessoa), além de dirigir a revista As 
Fogueiras de São João (1941).

A respeito da Revista Ariús – da qual 
também foi diretor –, nos informa o jornal 
O Norte em seu expediente Jornais e 
Revistas que essa era uma “simpática e 
prestigiosa revista campina-grandense” 
cujas reportagens e fotografias “constituem 
nesse exemplar uma surpresa de Ariús para 
a publicidade provinciana” (Edição de 24 de 
fevereiro de 1953).

O folhetim era distribuído para venda nas 
cidades de Recife, João Pessoa e Campina 
Grande. A revista gozava de bom público 
e, conforme esclarece O Norte, era “lida 
em toda parte” e que a “edição anterior 
fora esgotada no seu primeiro mês de 
circulação”.

A tiragem da revista era de cinco mil 
exemplares que, em sua primeira edição, 
publicada em 10 de outubro de 1952, trouxe 
os versos de improviso de Leandro Gomes 
de Barros, declamados pelo professor Luís 
Gil de Figueiredo, quando esse residia em 
Esperança:

“Leandro Gomes de Barros
escritor paraibano,

no ofício de escrever
trabalha com calma e plano,

tem fama de repentista,
escritor e romancista,

tem folhetos mais de mil, 
é ainda no Brasil

o seu primeiro humorista”

Egídio narra que o próprio Leandro lia os 
seus versos nas feiras livres do interior: “Lia-
os, recitava-os e improvisava-os. Esse era o 
seu maior mérito”.

Na segunda tiragem, publicada no dia 
30 de janeiro de 1953, trouxe a revista 
alguns escritos de “nomes famosos nas 
letras da Cidade Rainha”, tais como: Padre 
Manoel Otaviano (‘A Mata’), João Lélis 
(‘Piquete dos Come-Longe”), Hortênsio de 
Souza Ribeiro e Josy Santiago (‘Ariús’), 
Epaminondas Câmara (‘Eu Era Quase Ateu’), 
Fernando Tavares (‘Entre Bernardo Vieira 
e Tiradentes’), Absísio Prazeres (‘Dia da 
Bandeira’).

Egídio era membro do Clube Literário 
de Campina Grande e da Associação 
Paraibana de Imprensa (API), dos quais 
também participavam José Leite Sobrinho, 
Luiz Gil de Figueiredo e Pedro D’Aragão.

A Revista Ariús era impressa em João 
Pessoa e circulou de 1952 a 1955.

Rau 
   Ferreira

hau.ferreira@gmail.com | Colaborador

Egídio Lima e a 
Revista Ariús

Rau Ferreira é sócio efetivo do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG), do 
Instituto Histórico e Geográfico de Areia 

(IHGA) e do Instituto Histórico e Geográfico de 
Esperança (IHGE); é integrante da Academia 

de Letras de Campina Grande (ALCG); e 
membro-fundador do Fórum Independente de 

Cultura (FIC) de Esperança

Pictures. Estreou no cinema no filme ‘Pelo Vale 
das Sombras’ (1944) e fez pequenos papéis, 
geralmente como dançarina, em filmes como 
‘A Mexicana’ (1945), ‘Sinfonia em Paris’ (1951) e 
‘Cantando na Chuva’ (1952).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL HÍBRIDA 

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede própria na Rua Iara Amaral 
n.º 385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas atribuições que são conferidas 
pelo estatuto da entidade, vem convocar todos os associados e demais Empregados no Comércio e 
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado no Comércio e Posto de 
Serviço de Biocombustíveis; Empregado no Comércio e Serviços de Óleo Lubrificante; Empregado no 
Comércio e Posto Serviço de Gás Natural Veicular (GNV), Empregado no Comércio e Posto de Serviço 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Empregados em Lojas de Conveniências em Postos de Serviços 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado Terceirizado no Comércio e Posto de Serviço de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado em Posto de Abastecimento de Aeronave (PAA); 
Empregado em Posto de Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos (Eletroposto); Lava-Jato; 
Empregado em Estacionamento e Garagens. Para se fazerem presentes na Assembleia Geral híbrida 
“presencial e por videoconferência no aplicativo Zoom, que será disponibilizado no grupo WhatsApp 
dos Frentistas, Assembleia Geral híbrida será realizada no próximo dia 31 de Março de 2023, ou seja, 
(Sábado), sendo que à primeira convocação ás 9h30min, a segunda as 10h00min e em terceira e 
última convocação ás 10h30min, com número que si fizerem presentes e números presentes no sala 
de videoconferência através do aplicativo Zoom, a ser realizada em sua sede, localizado na Rua Iara 
Amaral n.º 385, Dinamérica, Campina Grande – PB, cujo objetivo é deliberar sobre: a) Aprovação da 
pauta da propostas para negociação 2023/2024 com a classe patronal; b) Aprovação da contribuição 
assistencial e confederativa nos termos da alínea “e” do artigo 513 da CLT, com autorização prévia e 
coletiva do desconto destas contribuições, incondicionalmente de todos os empregados; c) aprovação 
do descontos da contribuição sindical conforme nova redação da lei 13.467/2017; d) concessão de am-
plos poderes à diretoria do Sindicato para estabelecer negociações com o respectivo sindicato patronal 
a respeito das reivindicações aprovadas, bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias, 
para a defesa dos interesses dos trabalhadores, suscitando, no caso de malogro das negociações, o 
competente Dissídio Coletivo, podendo, também, celebrar acordo nos autos do mesmo para negociação 
2022/2023; e) Aprovação da contratação de plano odontológico e plano de telemedicina com autorização 
por escrito pelo trabalhador (a) para o desconto em folha. Comunicando aos filiados e não filiados que 
as mesmas poderão ocorrer de forma presencial, por e/ou videoconferência/virtual e/ou de forma mista.

Campina Grande – PB, 23 de março de 2023.
Vera Lucia Almeida de Araújo

Presidente 

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2113321 CPF: 148890724XX, CONTRATO: 21103296 CPF: 101837034XX, 
CONTRATO: 2203947 CPF: 132833674XX, CONTRATO: 2105819 CPF: 575919383XX, 
CONTRATO: 2216871 CPF: 009493174XX, CONTRATO: 2246701 CPF: 007798504XX, 
CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO: 2108773 CPF: 701102324XX, 
CONTRATO: 2138868 CPF: 162321864XX, CONTRATO: 2137270 CPF: 033425354XX, 
CONTRATO: 2212614 CPF: 114489134XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, 
CONTRATO: 2176919 CPF: 026738934XX, CONTRATO: 2210911 CPF: 013183264XX, 
CONTRATO: 2167053 CPF: 111656554XX, CONTRATO: 2154272 CPF: 910453984XX, 
CONTRATO: 2120700 CPF: 594648794XX, CONTRATO: 2136738 CPF: 021805944XX, 
CONTRATO: 6107760 CPF: 032098374XX, CONTRATO: 2612439 CPF: 176645314XX, 
CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 2167126 CPF: 050311144XX, 
CONTRATO: 21100263 CPF: 121332264XX, CONTRATO: 0212798 CPF: 298986254XX, 
CONTRATO: 2211609 CPF: 026737504XX, CONTRATO: 2176508 CPF: 007535974XX, 
CONTRATO: 2209354 CPF: 013293344XX, CONTRATO: 2186392 CPF: 046626124XX, 
CONTRATO: 2137463 CPF: 141244084XX, CONTRATO: 2193689 CPF: 245081447XX, 
CONTRATO: 6202421 CPF: 331882008XX, CONTRATO: 2172374 CPF: 086109534XX, 
CONTRATO: 6105197 CPF: 676020614XX, CONTRATO: 2160944 CPF: 917341694XX, 
CONTRATO: 2164078 CPF: 119516934XX, CONTRATO: 2238658 CPF: 131614354XX, 
CONTRATO: 2183231 CPF: 102479114XX, CONTRATO: 0300026 CPF: 078459014XX, 
CONTRATO: 2191491 CPF: 154019254XX, CONTRATO: 1600084 CPF: 141143564XX, 
CONTRATO: 1203597 CPF: 917965204XX, CONTRATO: 2199501 CPF: 602350554XX, 
CONTRATO: 2244494 CPF: 172961544XX, CONTRATO: 1211089 CPF: 176542384XX, 
CONTRATO: 6100705 CPF: 052560984XX, CONTRATO: 2222756 CPF: 131753274XX, 
CONTRATO: 6100060 CPF: 046892064XX, CONTRATO: 2239765 CPF: 106464124XX, 
CONTRATO: 2160354 CPF: 097849894XX, CONTRATO: 2191646 CPF: 726539224XX, 
CONTRATO: 2203935 CPF: 092105204XX, CONTRATO: 2176556 CPF: 126336204XX, 
CONTRATO: 21103315 CPF: 219765704XX, CONTRATO: 2227699 CPF: 076391674XX, 
CONTRATO: 2227825 CPF: 113781874XX, CONTRATO: 2108490 CPF: 086280144XX, 
CONTRATO: 0230758 CPF: 043142424XX, CONTRATO: 6105069 CPF: 039720854XX, 
CONTRATO: 2223290 CPF: 081322414XX, CONTRATO: 2151670 CPF: 675572014XX, 

CONTRATO: 6105113 CPF: 980081294XX, CONTRATO: 2210173 CPF: 910283024XX, 
CONTRATO: 2184085 CPF: 137139724XX, CONTRATO: 0247225 CPF: 160834664XX, 
CONTRATO: 0245811 CPF: 059648654XX, CONTRATO: 2149912 CPF: 054272614XX, 
CONTRATO: 2614620 CPF: 645310404XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, 
CONTRATO: 2171378 CPF: 166121318XX, CONTRATO: 2197456 CPF: 008261074XX, 
CONTRATO: 2218556 CPF: 804663034XX, CONTRATO: 2189857 CPF: 127673034XX, 
CONTRATO: 0222187 CPF: 752920764XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, 
CONTRATO: 0240876 CPF: 086948934XX, CONTRATO: 1213487 CPF: 674203114XX, 
CONTRATO: 2147745 CPF: 502278153XX, CONTRATO: 2163730 CPF: 109246424XX, 
CONTRATO: 2125590 CPF: 713440474XX, CONTRATO: 1203729 CPF: 923121367XX, 
CONTRATO: 2700070 CPF: 051849524XX, CONTRATO: 2136493 CPF: 105034664XX, 
CONTRATO: 2107858 CPF: 110414384XX, CONTRATO: 0212211 CPF: 380227704XX, CON-
TRATO: 2115634 CPF: 102479104XX, CONTRATO: 2125606 CPF: 299663704XX, CONTRA-
TO: 0245784 CPF: 839511994XX, CONTRATO: 2135536 CPF: 109229214XX, CONTRATO: 
2159422 CPF: 063107204XX, CONTRATO: 2110747 CPF: 129460844XX, CONTRATO: 
0300657 CPF: 467575894XX, CONTRATO: 2701910 CPF: 752850024XX, CONTRATO: 
2230804 CPF: 145008534XX, CONTRATO: 2226940 CPF: 057848034XX, CONTRATO: 
2176094 CPF: 053225174XX, CONTRATO: 2165762 CPF: 032102874XX, CONTRATO: 
2123834 CPF: 125252454XX, CONTRATO: 6103777 CPF: 025888174XX, CONTRATO: 
2137838 CPF: 125625314XX, CONTRATO: 2171222 CPF: 116351174XX, CONTRATO: 
2218784 CPF: 114489244XX, CONTRATO: 2174140 CPF: 703908444XX, CONTRATO: 
2166628 CPF: 109507534XX, CONTRATO: 2101339 CPF: 141154924XX, CONTRATO: 
2609960 CPF: 068947174XX, CONTRATO: 2142271 CPF: 519147434XX, CONTRATO: 
0200394 CPF: 528919174XX, CONTRATO: 2165738 CPF: 157237124XX, CONTRATO: 
2103311 CPF: 109036184XX, CONTRATO: 2243452 CPF: 116573874XX, CONTRATO: 
0211261 CPF: 576501364XX, CONTRATO: 2203960 CPF: 114895924XX, CONTRATO: 
2209577 CPF: 088973204XX, CONTRATO: 2136214 CPF: 118705314XX, CONTRATO: 
2224190 CPF: 110581264XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 
2172769 CPF: 085883424XX, CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 
2200967 CPF: 055738334XX, CONTRATO: 0245361 CPF: 342827854XX, CONTRATO: 
0247020 CPF: 140936854XX, CONTRATO: 2182059 CPF: 826169904XX, CONTRATO: 
2122802 CPF: 051333964XX, CONTRATO: 2191364 CPF: 706192134XX, CONTRATO: 
2231600 CPF: 130886874XX, CONTRATO: 2202554 CPF: 115889764XX, CONTRATO: 
2177322 CPF: 101206004XX, CONTRATO: 2185593 CPF: 055698584XX, CONTRATO: 
2199857 CPF: 874429734XX, CONTRATO: 2142595 CPF: 817586771XX, CONTRATO: 
6105064 CPF: 013496184XX, CONTRATO: 2157894 CPF: 110542414XX, CONTRATO: 
2123266 CPF: 089573834XX, CONTRATO: 2113825 CPF: 087515194XX, CONTRATO: 2116118 
CPF: 441712774XX, CONTRATO: 2244397 CPF: 169236054XX, CONTRATO: 2146338 
CPF: 092992764XX, CONTRATO: 0230073 CPF: 141285604XX, CONTRATO: 1209553 
CPF: 396674644XX, CONTRATO: 2611971 CPF: 176032984XX, CONTRATO: 2141244 
CPF: 129381534XX, CONTRATO: 6104114 CPF: 711105694XX, CONTRATO: 2244898 CPF: 
383567018XX, CONTRATO: 21102863 CPF: 917261234XX, CONTRATO: 2175194 CPF: 
123334604XX, CONTRATO: 2146790 CPF: 028063924XX, CONTRATO: 2152539 CPF: 
152145834XX, CONTRATO: 2179129 CPF: 753279534XX, CONTRATO: 2702612 CPF: 
181785894XX, CONTRATO: 2105011 CPF: 603168964XX, CONTRATO: 2141464 CPF: 
060609974XX, CONTRATO: 2125233 CPF: 054141834XX, CONTRATO: 21100186 CPF: 
068887074XX, CONTRATO: 2217202 CPF: 104945494XX, CONTRATO: 6106088 CPF: 
874457434XX, CONTRATO: 2114633 CPF: 135734454XX, CONTRATO: 6103188 CPF: 
514859074XX, CONTRATO: 2119316 CPF: 108877684XX, CONTRATO: 2222493 CPF: 
106838354XX, CONTRATO: 0200275 CPF: 380195074XX, CONTRATO: 2154859 CPF: 
074428334XX, CONTRATO: 2186371 CPF: 002612464XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 
133455494XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 6105224 CPF: 
088373954XX, CONTRATO: 2176276 CPF: 040788584XX, CONTRATO: 0222440 CPF: 
352881244XX, CONTRATO: 2102647 CPF: 118802434XX, CONTRATO: 6102214 CPF: 
596704877XX, CONTRATO: 2701463 CPF: 162938164XX, CONTRATO: 2105984 CPF: 
023926234XX, CONTRATO: 2175064 CPF: 065504994XX

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE  
TELEFONE (83) 3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa AGAPE 

– CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 07.990.965/0001-18, lotados em 
Campina Grande, para discutir e deliberar no dia 27 de MARÇO de 2023 (vinte e sete de março de 
dois mil e vinte e três) nos setores de traba-lho as seguintes pautas para fechamento de Acordo 
Coletivo de Trabalho:

1. Leitura do edital de convocação; 
2. Discussão e aprovação das cláusulas que irão compor o acordo coletivo de trabalho Ano/2023;
3. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria; 
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 23 DE MARÇO DE 2023.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE  
TELEFONE (83) 3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa CONTRA-
TE – SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 10.774.803/0001-57 lotados em Campina 
Grande, para discutir e deliberar no dia 27 de MARÇO de 2023 (vinte e sete de março de dois mil 
e vinte e três) nos setores de traba-lho as seguintes pautas para fechamento de Acordo Coletivo 
de Trabalho:

1. Leitura do edital de convocação; 
2. Discussão e aprovação das cláusulas que irão compor o acordo coletivo de trabalho Ano/2023;
3. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria; 
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 23 DE MARÇO DE 2023.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

SADI DE MATOS LUIZ,49.951.727/000143, torna público que requereu a SEMAN Secretaria do 
Meio Ambiente de Conde a licença prévia, instalação e operação (LI,LO,LS) para atividade de bar 
e restaurante, situado na quadra B-01, Lote 10, loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, no 
município de Conde.

A MULT CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, com CPF/CNPJ 04.947.282/0001-90, 
torna público que em 17 de fevereiro de 2023 deu entrada ao processo de n° 051/2023 requerendo 
a Licença de Operação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande para comércio de peças e acessórios, 
manutenção mecânica de veículos automotores, situado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº 
2099-A, Bairro Santa Rosa, Campina Grande/PB.

Iniciativa prevê investimentos na ordem de 450 milhões de euros que serão liberados ao longo de sete anos

PB participará de chamada europeia 
Economia azul

Os pesquisadores paraiba-
nos podem participar da pri-
meira Chamada do Programa 
de Pesquisa e Inovação ‘Eco-
nomia Azul Sustentável (Sus-
tainable Blue Economy Part-
nership)’, que visa um oceano 
sustentável. A ação é uma par-
ceria confinaciada pela Comis-
são Europeia, Horizon Europe 
e constitui uma rede de 60 ins-
tituições parceiras de 25 paí-
ses e da Comissão Europeia 
que permite um esforço sem 
precedentes de congregar in-
vestimentos em investigação 
e inovação e alinhar progra-
mas nacionais à escala pan-eu-
ropeia, tendo em consideração 
a bacia marítima (Mediterrâ-
neo, Mar Negro, Báltico e Mar 
do Norte) e dimensão do Ocea-
no Atlântico. São previstos in-
vestimentos na ordem de 450 
milhões de euros ao longo de 
sete anos.

O prazo para submissão 
de pré-propostas será até 14 
de abril, pela página https://
www.bluepartnership.eu/#-
call. Para esta chamada, a Fun-
dação de Apoio à Pesquisa da 
Paraíba (Fapesq) vai investir 
o valor de vinte mil euros. Os 
recursos serão destinados ex-
clusivamente para instituições 
de pesquisa paraibanas, logo, 
pesquisadores de outros paí-
ses podem participar do pro-
jeto sem serem elegíveis para 
receber fundos e não podem 
coordenar o projeto. 

A liberação do recurso será 
de acordo com a disponibilida-
de orçamentária; O financia-
mento e os custos devem estar 
de acordo com as normas da 
Fapesq, que abrangem os se-
guintes itens: Passagens aéreas 
(ida e volta em classe econômi-
ca) para o pesquisador brasi-
leiro; Seguro-saúde para o pes-
quisador brasileiro; Diárias de 

acordo com a tabela de diárias 
estabelecida pelo Governo do 
estado da Paraíba (disponibi-
lizada na página da Fapesq: 
www.fapesq.rpp.br); Despesas 
de custeio (material de consu-
mo, componentes e / ou peças 
sobressalentes de equipamen-
tos e softwares); custos auxilia-
res, com taxas de importações 
e instalações necessárias para 
o bom funcionamento do equi-
pamento; Serviços de terceiros 
- pagamento total ou parcial de 
contratos de manutenção e ser-
viços de terceiros, individuais 
ou legais, de natureza casual.

O proponente brasileiro 
deve ter diploma de doutor, 
vínculo empregatício a uma 
Instituição de Ensino Superior 
(IES) e instituições de pesqui-
sa, com personalidade jurídica 
de direito público ou privado, 
com sede no estado da Paraí-
ba, e ter produção científica ou 
tecnológica nas áreas de co-
nhecimento que a chamada 
determina. A proposta deve-
rá ter ações a serem executadas 
no Estado da Paraíba, conside-
rando o potencial da interação 
entre os pesquisadores envol-

vidos na proposta. Se o pes-
quisador for aposentado, de-
verá comprovar que mantém 
atividades acadêmico - cientí-
ficas e apresentar declaração 
da instituição de pesquisa ou 
de ensino concordando com a 
execução do projeto. Deve ser 
apresentada proposta inédita, 
redigida exclusivamente em 
inglês. O prazo de execução é 
de 36 meses.

A visão da Sustainable Blue 
Economy Partnership é pro-
jetar, orientar e apoiar uma 
transição justa e inclusiva para 
uma economia azul regenera-
tiva e resiliente, com o objeti-
vo de impulsionar a transfor-
mação necessária para uma 
economia azul neutra e sus-
tentável em termos de cli-
ma, produtividade e compe-
titividade até 2030, criando e 
apoiando as condições para 
um oceano sustentável para 
as pessoas até 2050.

As equipes serão convida-
das a formar consórcios de in-
vestigação transnacionais com 
parceiros elegíveis de, no mí-
nimo, três países participan-
tes no convite, incluindo no 
mínimo dois parceiros de Es-
tados-Membros da União Eu-
ropeia ou países associados 
ao Horizon Europe. Para can-
didatos do exterior: desde que 
o último critério seja cumpri-
do (parceiros de pelo menos 
dois Estados-Membros da UE 
ou países associados partici-
pantes no convite), para pro-
postas incluindo parceiros de 
regiões ultraperiféricas e paí-
ses e territórios ultramarinos 
que participam no convite, os 
ultraperiféricos regiões e paí-
ses e territórios ultramarinos 
podem ser contados como um 
país participante específico 
(para os critérios: pelo menos 
dois países diferentes).

Parcerias
A parceria constitui uma 

rede de 60 instituições 
parceiras de 25 países e 
da Comissão Europeia 

que permite um esforço 
sem precedentes para 

congregar investimentos 
em pesquisa e inovação

Com o objetivo de garan-
tir o respeito à diversidade 
humana dentro do Sistema 
Socioeducativo do Estado 
da Paraíba, a Fundação De-
senvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de 
Almeida” (Fundac) acaba 
de firmar parceria com a Se-
cretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na (Semdh), para capacitação 
de servidores das unidades 
socioeducativas.

A formação, coordenada 
pelo setor de Diversidade Ét-
nico-Racial, Gênero e Orien-
tação Sexual da Fundac (Di-
retoria Técnica), atenderá, 
inicialmente, as equipes téc-
nicas, agentes socioeduca-
tivos e servidores do Com-
plexo Lar do Garoto (Lagoa 
Seca) e Centro Educacional 
do Adolescente – CEA (Sou-

sa), através do Centro de Re-
ferência LGBTQIAPN+ Lu-
ciano Bezerra, em Campina 
Grande.

De acordo com o presi-
dente da Fundac, Flavio Mo-
reira, o objetivo do proje-
to é assegurar no ambiente 
socioeducativo respeito e 
orientação no trato das pes-
soas com orientações e iden-
tidades de gênero que não 
estão postas dentro das im-
posições hetero normativas, 
visando, assim, diminuir 
qualquer tipo de preconcei-
to que coloque essa popula-
ção à margem da sociedade.

“Precisamos garan-
tir que a população LGBT-
QIAPN+, assim como qual-
quer outro cidadão, tenha 
acesso aos direitos básicos 
previstos na Constituição e 
assegurar que não haja ne-

nhum tipo de preconceito 
dentro dos nossos espaços, 
seguindo assim a diretriz 
do nosso governador João 
Azevêdo.”, disse.

Na terça-feira (21), a par-
ceria deu seu pontapé inicial 
e reuniu representantes do 
setor de Diversidade Étnico
-Racial, Gênero e Orientação 
Sexual da Fundac (Andreina 
Gama) e do Centro Estadual 
de Referência dos Direitos 
LGBTQIAPN+ de Campi-
na Grande (Laura Brasil e 
Yara Pereira) com servido-
res do Complexo Lar do Ga-
roto para dialogar sobre os 
avanços e direitos alcança-
dos nas esferas da Justiça 
seja ela federal ou estadual, 
na perspectiva de tornar os 
profissionais mais empáti-
cos, quanto aos direitos ad-
quiridos por essa população.

Fundac capacita servidores e garante 
respeito no sistema socioeducativo

divErsidadE humana

Representantes dos setores da Fundac e Semdh se reuniram para traçar metas de trabalho

Foto: Secom-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2023
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 DV00016/2023, 
que objetiva: Aquisição de peça de disco recortador de 26’’ para máquina Grade Aradora do Município 
de Alcantil –PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LMN – 
COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - R$ 17.398,40.

Alcantil - PB, 22 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de peça de disco recortador de 26’’ para máquina Grade Aradora do 
Município de Alcantil –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 000986 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE 500. VIGÊNCIA: até 22/05/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00060/2023 - 22.03.23 - LMN - COMERCIO 
DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - R$ 17.398,40.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Câmara Municipal de Areia de Baraúnas/PB, com sede na Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, 

Areia de Baraúnas PB, em conformidade com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 
torna público que fará realizar, Contratação Direta – Dispensa de Licitação, com critério de jul-
gamento MENOR PREÇO POR ITEM objetivando obter a melhor proposta, para “Contratação 
de Serviços de Locação de Veículo, para atender as demandas do Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Areia de Baraúnas/PB, a fim de obter propostas adicionais. Para tanto, 
convoca os interessados a enviarem suas propostas para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de 
Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site https://cmareiadebaraunas.
pb.gov.br/ (aba licitação) a ser enviado para o e-mail  camara@areiadebaraunas.pb.leg.br até as 
23h59 do dia 28/03/2023 OU Protocolar na Câmara Municipal, das 08:00hs ás 12:hs dos dias úteis.  
A empresa detentora da proposta mais vantajosa será contatada para envio da documentação 
que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Câmara Municipal, em até 
dois dias úteis após a convocação.

 Areia de Baraúnas - PB, 22 de março de 2023.
ANA PAULA COSTA MOREIRA

Assessora Parlamentar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREGADOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. Proponentes declarados Habilitados 
que apresentaram amostras dos itens arrematados e respectivos valores totais das contratações: 
ANDREA DE LUCENA SILVA PONTES - Valor: R$ 16.500,00; COOPERATIVA DOS AGRICULTO-
RES FAMILIARES DE BANANEIRAS/PB – COOPAFAB - Valor: R$ 236.540,00; COOPERATIVA 
REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA – COAPRODES - Valor: R$ 317.140,00; 
EVANDRO SOARES DA SILVA - Valor: R$ 24.800,00; LUIS ANTONIO DOS SANTOS - Valor: R$ 
39.970,00; MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA - Valor: R$ 21.040,00; ROBERTO GALDINO 
DE OLIVEIRA - Valor: R$ 40.260,00.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis.

E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.
Belém - PB, 22 de Março de 2023

JOSIVAN BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2023
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém torna para ciência 

dos interessados, que o Município dará prosseguimento a TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2023, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA 
A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, DO MUNICIPIO DE 
BELÉM -PB, realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de propostas das empresas 
habilitadas no referido Processo, no dia 27/03/2023 às 14:00hs, no mesmo local da primeira reu-
nião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 22 de março de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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 REPRE-
SENTAR O MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2023. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 40.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 22/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00124/2023 - 22.03.23 - BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS 
FUNERÁRIAS E SERVIÇOS FÚNEBRES, DESTINADOS À DOAÇÃO ÀS PESSOAS EM SI-
TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA ATENDIDAS PELA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00013/2023. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2044 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE RE-
GULAÇÃO MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 336.3.3.90.32.01 
MATERIA, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 669 OUTROS RECURSOS 
VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 337.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00125/2023 - 22.03.23 - ALEX 
ARAUJO DA SILVA - R$ 50.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE INTERESSADO

DISPENSA DE VALOR N° 0008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019/2023

O Município de Boa ventura/PB, através do Agente de Contratação, torna público que está 
convocando potenciais fornecedores para que apresentem proposta de preço e concorram ao 
processo de contratação direta, por Dispensa de Licitação, com base no inciso II, art. 75 da Lei 
14.133/2021, do tipo menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRE-
TIVAS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO FREEZER (HORIZONTAL E VERTICAL) PARA 
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA – PB. As propostas devem ser 
protocoladas ou enviadas via e-mail, para o endereço eletrônico: licitacaopmboaventura2@gmail.
com até as 11h00min, do dia 28/03/2023. O termo de referência contendo a descrição dos serviços 
poderão ser adquiridos exclusivamente e gratuitamente pelo site: https://boaventura.pb.gov.br/ ou 
pelo endereço eletrônico licitacaopmboaventura2@gmail.com, a partir da publicação deste aviso.

Boa ventura - PB, 21 de março de 2023.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUS-

TÍVEL CONTÍNUO E ININTERRUPTO NA REGIÃO DA GRANDE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA, 
BAYEUX E SANTA RITA) E RECIFE, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO.

Vencedores: -PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 
05.340.639/0001-30. Com Valor de R$ 90.474,00 (Noventa Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro 
Reais).

VALOR GLOBAL com o R$ 90.474,00 (Noventa Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais).
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Eletrônico n° 0001/2023, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 10/03/2023
TALITA LOPES ARRUDA LOPES

PREFEITA CONSTITUCIONAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º. 0001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEL CONTÍNUO E ININTERRUPTO NA REGIÃO DA GRANDE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA, 
BAYEUX E SANTA RITA) E RECIFE, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO.

Vencedores: 
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30. 

Com Valor de R$ 90.474,00 (Noventa Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 14.133/2001, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 71 IV, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 10 de março de 2023.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2023
CONTRATO N° 0020/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEL CONTÍNUO E ININTERRUPTO NA REGIÃO DA GRANDE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA, 
BAYEUX E SANTA RITA) E RECIFE, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO.

Vencedor: - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 
05.340.639/0001-30.

VALOR GLOBAL: R$ R$ 90.474,00 (Noventa Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA:  21 de Março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta,  após análise pela 

Secretaria de Segurança Municipal das amostras apresentadas, convoca as empresas participan-
tes do Pregão Eletrônico Nº 096/2022, cujo objeto é a aquisição de uniformes e acessórios, para 
reabertura da sessão, a qual ocorrerá no dia 27/03/2023 as 11:00hs, no endereço eletrônico: www.
licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. Informações no horário das 08:00hs 
às 14:00hs dos dias úteis. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo/PB, 22 de março de 2023
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para 
fornecimento de Água Mineral, para atender a demanda das diversas Secretarias do Município 
de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 22 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para prestação dos serviços 
contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospi-
talares, com a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento 
de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, visando manter condições 
adequadas de salubridade e higiene em todas as dependências internas e externas do Hospital e 
Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa – HMMPAB, visando a. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 04 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 22 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25003/2023 que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 837456/2016 - ESTRUTURAÇÃO 
DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS, HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA CNPJ 09.004.901/0001-26, valor R$ 18.484,05 (dezoito mil quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e cinco centavos) CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 
CNPJ 22.526.394/0001-59, valor R$ 34.743,40 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais 
e quarenta centavos);  ÚNICA SANENATES LTDA CNPJ 43.392.983/0001-61, valor R$ 6.363,50 
(seis mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor global de 
valor R$ 59.590,95 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) 

Campina Grande - PB, 21 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 24 de abril de 2023, 
CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550M DA AVENIDA 
TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA 
FLORIANO PEIXOTO, ATÉ O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES, NO MINICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE – PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina 
Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-
-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com ou no endereço eletrônico: cdc.campinagran.de . 

Campina Grande, 22 de março de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
LEITE EM PÓ; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 
- R$ 76.320,00.

Caraúbas - PB, 09 de Março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LEITE 
EM PÓ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE MARCONI 
NEVES PROCOPIO 01878121448 - R$ 76.320,00.

Caraúbas - PB, 13 de Março de 2023
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. PROPONENTES DECLARADOS 
VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA - Valor: 
R$ 34.589,23; JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - Valor: R$ 39.735,00; José Marcos 
Dantas Leite - Valor: R$ 39.998,77; JOSÉ PEREIRA SOBRINHO - Valor: R$ 34.526,50; JOSÉ RO-
NILDO DE SOUSA - Valor: R$ 21.304,54; JOSEFA LUIZA DA SILVA - Valor: R$ 34.591,84; JOSILDO 
ANICETO DE SOUSA - Valor: R$ 32.763,97; JOZEILTON JOÃO DE SOUSA - Valor: R$ 34.603,19; 
MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM - Valor: R$ 39.503,00; MARIA JANEIDE DE OLIVEIRA 
SOUSA - Valor: R$ 34.576,16; ROSENALDO HONORATO DA SILVA - Valor: R$ 39.966,55. PROPO-
NENTE DESCLASSIFICADO: COOPERATIVA COAFAM CARIRI, deixou de apresentar os seguintes 
documentos: Projeto de Venda assinado pelo seu representante legal, exigido na alínea V do item 3.3 e 
a prova de atendimento de requisitos higiênico–sanitários previstos em normativas específicas, exigida 
na alínea VIII do item 3.3 Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas - PB, 21 de março de 2023
RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que, onde se lê no JORNAL A UNIÃO/PB, as fls 25, do dia 22/03/2023, às 09:00 

horas 07 de Abril de 2023 leia-se às 09:00 horas 10 de Abril de 2023.
Casserengue - PB, 22 de Março de 2023.

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 20501/2021 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-

TRATO ORIGINAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 
DE COXIXOLA/PB / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – NELSON JOSÉ 
NEVES HONORATO / CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA - CNPJ nº 05.439.461/0001-89/ 
PERÍODO: 04/03/2023 A 04/03/2024 / DATA DA ASSINATURA: 03/03/2023 / AMPARO LEGAL: LEI 
Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 57, § 1º, INCISO VI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2023
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 DV00022/2023, 
que objetiva: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as diversas secretarias do município, 
quando solicitado sendo para as necessidades das secretarias no seu funcionamento; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RSB COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA - R$ 34.137,00. Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Março de 2023

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00022/2023. OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpe-

za para atender as diversas secretarias do município, quando solicitado sendo para as necessidades 
das secretarias no seu funcionamento. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/03/2023.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00006/2023, para o dia 04 de Abril de 2023 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Damião - PB, 21 de Março de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis 
Psicotrópicos diversos destinados à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e 
órgãos vinculados] municipal, mediante requisição diária e/ou periódica. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 10 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: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 22/19; 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) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.

Duas Estradas - PB, 22 de Março de 2023
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE ABERTURA SESSÃO DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº 221215PP00028, nos termos da Lei nº 
10.520/02, AVISA aos interessados que a sessão para fase de lances do Pregão Presencial nº 
00010/2023, ocorrerá no dia 23 de março de 2023, às 9h. Os interessados poderão obter demais 
informações junto à CPL, localizada na Rua Antenor Navarro, 837 – Lírio Verde – Esperança – PB. 

Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS HORTIFRURIGRANJEIROS, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO PERIÓDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DES-
TE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS 
QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE GENEROS ALIMEN-
TICIOS P MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 122 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUN-
DAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02007.12.361.1003.2016 – MANUT 
DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124 
02007.12.366.1004.2023 – MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 111 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00042/2023 - 07.02.23 - ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 345.050,00; 
CT Nº 00043/2023 - 07.02.23 - JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 148.596,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – 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 0325/09; 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: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURIDICA OU FISICA PARA A LAVAGEM DE VEICLOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA 
DESTA EDILIDADE. 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 0325/09; 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: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASO-
SA, EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO 
PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 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 0325/09; 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: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Abril de 2023, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
KITS ESCOLARES MEDIANTE SOLICITAÇÃO. 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 0325/09; 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: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 08:30min 

(horário de Brasília) do dia 06 de Abril de 2023, através do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para administrar programas de estágio, para estudantes que estejam regularmente 
matriculados e com frequência efetiva em Instituições de Educação, a fim de atender às necessidades 
de todas as Secretarias Municipais, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente 
Edital e seus Anexos. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 20 de Março  de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00048/2023
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 DP00048/2023, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSENILSON FERREIRA NUNES. CPF: 040.644.804-30. 
Valor: R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

Guarabira - PB, 22 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00050/2023
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 DP00050/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO 
PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGRICULTURA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: REGINA COELI DE ARAUJO FELIX - ME. CNPJ: 42.837.324/0001-29. Valor: R$ 
15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 22 de março de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00048/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2023. Elemento de despesa. 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSENILSON FERREIRA NUNES R$ 12.500,00 – DOZE MIL E 
QUINHENTOS REAIS - CT Nº 00183/2023 – 22.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00048/2023.
OBJETO: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-

TARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 22.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO 

PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGRICULTU-
RA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00050/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2023 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e REGINA COELI DE 
ARAUJO FELIX - ME - R$ 15.500,00 - Quinze Mil e Quinhentos Reais- CT Nº 00184/2023 – 22.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00050/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO 

PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGRICULTURA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO:  SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22.03.2023

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, que por motivos de adequação as funções administrativas para 
melhor adequar o Edital a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E 
TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GURJÃO  marcada para  
às 10:00 horas do dia 28 de março de 2023, fida REPUBLICADA  a para às 10:00 horas do dia 04 de 
abril de 2023. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. 
E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurjao - PB, 22 de março de 2023
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00003/2023, para o dia 29 de Março de 2023 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 22 de Março de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixe fresco para distribuição 
gratuita em benefício das famílias carentes do município de Itatuba – PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Março de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições, mediante re-
quisição diária e/ou periódica, em atendimento as demandas operacionais 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 004/2006/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Março de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:00 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: Aquisição parcelada de Portas e madeiras 
para construção destinados a suprir as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Março de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - 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: Prestação dos serviços de Horas 
máquinas para Aragem/corte de terras, através de trator agrícola de pneus, com implemento (grade 
aradora), em atendimento as demandas operacionais das atividades de apoio à agricultura juntos 
aos pequenos produtores rurais. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2023. 
Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 06 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; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 22 de Março de 2023
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para ação didática complementar integrada as atividades escolares da rede municipal de ensino, 
com oferta de Curso de Língua Estrangeira para alunos matriculados nas Unidades de Ensino 
Municipal Itatuba – PB, como parte de um conjunto de ações educativas que compõem o processo 
ensino–aprendizagem. 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 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Itatuba - PB, 22 de Março de 2023
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, 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, para: Contratação de empresa 
especializada para compra de gêneros alimentícios da cesta básicas para distribuição de forma 
gratuita a famílias carentes em vulnerabilidade de risco social no Município de Juru PB. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 04 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:35 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 23 de Março de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PÃES, MASSSAS, EMBUTIDOS, REGRIGERANTES E LATÍCINIOS PARA SUPRIR AS DE-
MANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 04 de Abril 
de 2023. Início da fase de lances: 08:31 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 22 de Março de 2023
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS 
DE CONCRETO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. ADITAMEN-
TO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda - Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00082/2022 
- Francisco de Assis Bezerra Monteiro - ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 110.276,00; e prorroga 
o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 01.03.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE.. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 04 de Abril de 2023. 
Início da fase de lances: 10:31 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ES-
TRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. 
Abertura da sessão pública: 13;00 horas do dia 04 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 
13:01  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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE CANCELAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público o Cancelamento do Pregão Presencial 

00004/2023, para Contratação de empresa para  locação de materiais e equipamentos diversos 
e serviços para realização de eventos,  atividades e programas das Secretarias Municipais da 
Prefeitura de Manaíra/PB. Motivo: Razões de Interesse Público – Alteração de Planilha. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, s/n, Centro, Manaíra/PB.

Manaíra – PB, 21 de março de 2023.
José Alberto Tavares Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas e observadas ADJUDICA o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para a realização de 
serviços de desinsetização, desratização, descupinação, desalojamento de aves, desmocegação, 
desformigação, limpeza de incineração de ninhos e limpeza e desinfecção de caixa D’água de 
todos os prédios pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaíra– PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: - NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 
09.035.695/0001-11.

Valor: R$ 154.832,60. 
Manaíra - PB, 08 de Março de 2023.

JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, HOMO-LOGA o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para a realização de serviços de desinseti-
zação, desratização, descupinação, desalojamento de aves, desmocega-ção, desformigação, 
limpeza de incineração de ninhos e limpeza e desinfecção de caixa D’água de todos os prédios 
pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaíra– PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspon-dente, os quais apontam como proponente vencedor: - NACIONAL SAUDE 
AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 09.035.695/0001-11. Valor: R$ 154.832,60.
Manaíra - PB, 09 de Março de 2023.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2023
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, didático e expediente destinado às diversas 

Secretarias do Municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 00006/2023
RECURSOS: Conforme o Contrato
VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2023.
PARTES CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e Contrato Nº 90601/2023 – 

COMERCIAL RENASCER LTDA - CNPJ n° 07.565.272/0001-88 - Valor R$: 25.502,50; Contrato Nº 
90602/2023 – 49.288.968 HELENO WELSON TOLENTINO ALVES - CNPJ Nº 49.288.968/0001-54 
- Valor R$: 218.702,50; Contrato Nº 90603/2023 – JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA - CNPJ 
Nº 29.883.721/0001-79 - Valor R$: 185.852,30; Contrato N° 90604/2023 - ÚNICA SANEANTES 
LTDA – CNPJ Nº 43.392.983/0001-61 – Valor R$ 52.129.00; Contrato Nº 90605/2023 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, -  CNPJ N° 20.008.831/0001-17 - Valor R$ 104.241,40.

VALOR TOTAL: 586.427,70.  
Manaíra/PB, 15 de Março de 2023.

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00001/2023
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as 

despesas, balancetes, requerimentos, projetos de leis, moções, decretos, resoluções, leis, título 
de cidadão, licitações e locação de software de busca de documentos digitalizados da Câmara 
Municipal de Manaíra – PB, do ano de 2023.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
CONTRATADO(S): DENIZE TORRES CANDEIA – DT SERVIÇOS E CONSULTORIA - CNPJ n° 

29.332.622/0001/07 – Rua Alfredo Lustosa Cabral, Bairro Salgadinho, Patos - PB.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 14.500,00 (quinze mil reais).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Manaíra - PB, 07 de março de 2023.
LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30101/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as 

despesas, balancetes, requerimentos, projetos de leis, moções, decretos, resoluções, leis, título 
de cidadão, licitações e locação de software de busca de documentos digitalizados da Câmara 
Municipal de Manaíra – PB do ano de 2023.

PARTES: CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
CONTRATADO(S): DENIZE TORRES CANDEIA – DT SERVIÇOS E CONSULTORIA,
CNPJ n°: 29.332.622/0001/07
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Manaíra, 13 de março de 2023.
LUIZ GONZAGA BARBOSA FIRMINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Governador 

Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. 
Abertura da sessão pública: 15:00 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 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) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: 
www.matinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Matinhas - PB, 21 de Março de 2023
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gover-

nador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATINHAS. 
Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 06 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamen-
te a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@
gmail.com. Edital: www.matinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Matinhas - PB, 21 de Março de 2023
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - 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 
execução de serviço de Reforma e construção de infraestrutura na Praça Candido de Assis Quei-
roga no município de Paulista/PB. Recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 914524/MT previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@
gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 22 de Março de 2023
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 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: Aquisição parcelada de Pneus, câmaras, acessórios 
e serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos pertencentes ao Município de Paulista/
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 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 22 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 04 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: Aquisição parcelada de utensílios diversos destinados diversas secretarias do 
município de Paulista – 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 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 22 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 04 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
manutenção de equipamentos odontológicos e medico hospitalares com reposição de peças nos 
equipamentos das UBS, CEO e Hospital Municipal, ambos pertencentes ao Município de Paulista/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
009/09; 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: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 22 de Março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição 
parcelada de Material Hospitalar destinados ao Hospital, Samu e PSF no município de Paulista/PB. 
Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:01 
horas do dia 06 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: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 
Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Paulista - PB, 22 de Abril de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição parcelada 
de Material Odontológico destinado as atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF no município 
de Paulista/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 de abril de 2023. Início da fase de 
lances: 10:01 horas do dia 06 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: E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Paulista - PB, 22 de Março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição 
parcelada de Medicamentos/materiais, “Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a 
farmácia básica do município de Paulista/PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 06 
de abril de 2023. Início da fase de lances: 13:31 horas do dia 06 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 alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 22 de Março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:00 horas do dia 04 de abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um 
veículo automotor do tipo passeio, destinado a secretaria de educação para supervisão escolar 
no Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 22 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação mensal e 
por viagens de veículos destinado as diversas secretaria do município de Paulista/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 22 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Locação de estrutura para as festividades 

dos 59 anos de emancipação política de Pedra Branca-PB, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresa LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 -CNPJ Nº 
43.344.598/0001-49, com o valor global de R$ 23.570,00 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado. 
Pedra Branca - PB, em 22 de março de 2023.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2023

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Artigo 

75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. E do parecer jurídico exarado no 
referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00012/2023, pela Contratação de 
empresa especializada para Locação de estrutura para as festividades dos 59 anos de emancipação 
política de Pedra Branca-PB. A empresa LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 -CNPJ 
Nº 43.344.598/0001-49, com o valor global de R$ 23.570,00 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais).

Pedra Branca - PB, em 22 de março de 2023.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO

DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO, A DISPENSA Nº 00014/2023, EM FAVOR DA EMPRESA FC ASSESSORIA 

E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/
CPF SOB N° 16.747.441/0001-91 TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JUNTO AO 
SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS FÍSICAS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS, ENTRE OUTRAS DESTE MUNICÍPIO. 
COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 20.700,00 (VINTE MIL E SETECENTOS REAIS), 
EM CONSEQUÊNCIA FICA A MESMO CONVOCADO A ASSINAR O TERMO CONTRATUAL, 
CONFORME ART. 72, E ART. 75, II DA LEI 14.133/2021.

PIANCÓ- PB, EM 22 DE MARÇO DE 2023.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00018/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: CLINICA MEDICA TIBURTINO & BARBOSA LTDA – ME - CNPJ nº 

29.046.105/0001-63.  
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2023.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). 
VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

Piancó-PB, 15 de março 2023. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0001/2023
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pilões, Torna Público que o pedido 

de Impugnação ao Edital da Tomada de Preços Nº. 0001-2023, tempestivamente interposto pela empresa 
OBJETIVA CONCURSOS LTDA - CNPJ sob n.º 00.849.426/0001-14, foi analisado e julgado Procedente, 
conforme Parecer Jurídico, constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de Alteração 
no Edital, a Nova Data de Abertura da referida Licitação será dia 24 de abril de 2023, as 09h00min, 
sediada na Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões – PB. O Novo Edital poderá ser obtido: 
Email: licitacoes.piloes2017@hotmail.com; http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 

Pilões - PB, 22 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para perfuração de 

3 (três) poços tubulares nas seguintes localidades (Amarelinha de Cima, Prata e Olho D’água), no 
Município de Pilõezinhos–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: INDUSTRIA YVEL LIMITADA - Valor: R$ 42.880,65. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 22 de Março de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

Banheiros Populares (Conjunto sanitário) em diversas localidades na Zona Rural no Município de 
Pilõezinhos–PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI; GR CONSTRUTORA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; MACENA 
CONSTRUCAO CIVIL LTDA; PACTO CONSTRUCOES EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA; URANO 
CONSTRUCAO CIVIL LTDA. LICITANTES INABILITADOS: EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LO-
CACOES LTDA; I L ARQUITETURA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; LIDER CONSTRUCOES E 
REPRESENTACOES LTDA; MJC CONSTRUCOES EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS 
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 03/04/2023, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.

Pilõezinhos - PB, 22 de Março de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 8.666/93 

e suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, 
tornar público aos interessados que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema 
de registro de preço do tipo menor preço, objetivando o registro de preço para AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPAR-
TAMENTOS E AUTARQUIA SAAE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, em sessão pública que realizar-se 
a as 10:h01min do dia 05/04/2023, no Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.
portaldecompraspublicas.com.br . O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu-PB https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal. Demais informações na sede da 
prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na rua Pe. José João, 31 – centro – 58.324-
000 – Pitimbu/PB. no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 22 de  Março de 2023.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 23 de Março 

de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00017/2023, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE REMÍ-
GIO. Justificativa: Reanálise do TR, face às impugnações apresentadas, para melhor adequação 
do objeto. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. 
E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 22 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS 
CIDADES E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESPORÁDICOS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 
2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 
2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 
2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 
2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento 
Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02.090 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 02.130 Secretaria de Esporte 
e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo 
Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência So-
cial 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos 
Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências 
de Impostos – 30% 15500000 Transferência do Salário– Educação 15530000 Transferências de 
Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 17010000 
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00123/2023 - 15.03.23 - MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 132.718,20; CT 
Nº 00124/2023 - 15.03.23 - WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 513.000,00; CT 
Nº 00125/2023 - 15.03.23 - AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 - R$ 98.902,00; 
CT Nº 00126/2023 - 15.03.23 - ROSEANE SOUZA NETO 07132122410 - R$ 59.400,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de março de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 004/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhe-

cimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de 
Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 10 de Abril de 2023 as 10:00 horas, objetivo: 
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública de Reforma da Creche 
Gercina Alves Ferreira do Município de Riachão do Bacamarte – PB;  A reunião ocorrerá prédio sede 
da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com - Edital: www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 22 DE MARÇO DE 2023.
AFRÂNIO DE ARAÚJO

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE DESISTÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023
A comissão permanente de licitação comunica que a empresa MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA 

DIAS LTDA, inscrita sob CNPJ: 42.092.696/0001-73, vencedora, manifestou interesse na desistência 
do item 15 do edital, referente ao Pregão Presencial Nº 0006/2023, que tem como objeto: Aquisição 
de móveis e equipamentos, destinados a melhor atender as necessidades das secretarias deste 
município. A empresa alegou suposto equivoco quanto ao objeto, considerando o que determina 
a legislação pertinente a matéria em seu artigo 64, § 2º, em atenção ao princípio da eficiência e 
celeridade, convoca a 2 colocada, a empresa: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, CNPJ: 
03.829.590/0001-58 para se manifestar sobre o interesse na contratação do item 15 do Pregão 
Presencial 0006/2023, estando desde já ciente que serão aplicados os mesmos termos e condições 
da proposta vencedora. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com.

Rio Tinto - PB, 22 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação de ruas nas travessas projetadas 25, 26 e 30, localizadas na Vila Regina – Zona 
urbana, no município de Rio Tinto – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 96.393,82. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 22 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secre-

taria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 04/04/2023, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 22 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos veícu-

los e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB. Data e local, às 09:00 
horas do dia 05/04/2023, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 22 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2023
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender a demanda da 

secretaria de saúde do município São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 06/04/2023, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 22 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
para realização de serviços mecânicos em geral nos veículos e maquinas pertencentes a Prefeitura 
Municipal de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: A JULIANNY LIMA DA SILVA - R$ 3.450,00; VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 - R$ 
75.900,00; ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 17.940,00.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos veículos e 
maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00014/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00066/2023 - 16.03.23 - A JULIANNY LIMA 
DA SILVA - R$ 3.450,00; CT Nº 00068/2023 - 16.03.23 - VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 - R$ 
75.900,00; CT Nº 00069/2023 - 16.03.23 - ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 17.940,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de construção e hidráulico destinado as diversas secretarias do município de São 
Bentinho–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
SOARES BANDEIRA - R$ 277.935,45; GERALDO DE SOUSA NOBREGA - R$ 321.355,24.

São Bentinho - PB, 20 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas secre-
tarias do município de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2023. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Bentinho e: CT Nº 00071/2023 - 21.03.23 - FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 277.935,45; 
CT Nº 00072/2023 - 21.03.23 - GERALDO DE SOUSA NOBREGA - R$ 321.355,24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material elétrico destinado as diversas secretarias do município de São Bentinho–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 
178.249,40; GERALDO DE SOUSA NOBREGA - R$ 227.549,00; GOIAS LED MATERIAIS ELE-
TRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 133.551,90.

São Bentinho - PB, 21 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinado as diversas secretarias do município 
de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2023. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00073/2023 - 22.03.23 - FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 178.249,40; CT 
Nº 00074/2023 - 22.03.23 - GERALDO DE SOUSA NOBREGA - R$ 227.549,00; CT Nº 00075/2023 
- 22.03.23 - GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 133.551,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2023  
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público que fará realizar licitação, modalidade Pregão 

Presencial, tipo menor preço, às 09h00min, dia 05 de abril de 2023, na Sala da CPL, sede da Pre-
feitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro; com objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de estruturas com policarbonato compacto 6mm, com acabamento de 
perfil de alumínio trapézio natural, afim de atender as necessidades do Município de São José de 
Piranhas - PB. Os interessados poderão retirar o edital e Anexos no endereço supracitado, das 07:00 
às 13:00h, dias úteis e/ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 22 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aqui-
sição de conjuntos de carteiras escolares, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 04 de abril de 2023 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 22 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação 
e manutenção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São 
José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 04 de abril de 2023 às 13h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 22 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada Para recuperação do telhado e muro 

em contorno do Ginásio Poliesportivo deste Município de São Sebastião de Lagoa, conforme termo 
de referência e especificações anexo. LICITANTE HABILITADO: LUMEN CONSTRUCOES LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
31/03/2023, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de Março de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada para Reforma e Ampliação do Audi-

tório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pedro dos Santos no Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça–PB). LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 364.041,46. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de 
Roça - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: 
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de Março de 2023
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS 
E PROTETORES DE AR. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de abril de 2023. Início da 
fase de lances: 09:15 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 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 21 de março de 2023
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Of

CNPJ (MF) Nº 09.189.499/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DA CODATA 
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da 

Paraíba – CODATA, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 31/03/2023, às 10h (dez 
horas), através de videoconferência, para deliberar sobre os seguintes itens:

1.  Eleição do Conselho de Administração da CODATA referente ao biênio 2023/2025;
2. Outros assuntos de interesse Social.             

João Pessoa, 22 de março de 2023.
ANGELO GIUSEPPE GUIDO DE ARAÚJO RODRIGUES

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 497/2023
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 073/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo de 20 de 
dezembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, às 09 (nove) 
horas do dia 04 de abril de 2023, na sala de reuniões do Centro Administrativo da ALPB, localizada 
à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/PB, licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 04/2023, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, a qual será processada 
e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006, Resolução nº 1.219/2007 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, objetivando a 
contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Água Mineral Natural, para 
atender as necessidades desta Casa Legislativa, até o final do presente exercício financeiro. O 
Edital e demais informações, poderão ser obtidos no endereço acima, no endereço eletrônico http://
www.al.pb.leg.br, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e 
horários de expediente da comissão permanente de licitação da Assembleia Legislativa (segunda-
-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 16h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 22 de março de 2023.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

EDITAL DE LOTEAMENTO
O Dr. José Bustorff Feodrippe Quintão, na qualidade de Oficial Interino do Registro de Imóveis 

da Comarca de Mamanguape/PB, faz saber a todos os interessados que, os proprietários: 
1.) José Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro,  tabelião de notas e registrador civil das 

pessoas naturais, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, 
portador  da cédula de identidade RG nº 181.895, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no  CPF/MF sob 
o  nº 046.497.374-00, casado sob o regime da comunhão parcial de bens antes da vigência da lei 
6.515/77, com a Srª Marluce soares Quintão, brasileira, casada, aposentada, portadora da cédula 
de identidade RG nº 141.084, Órgão Emissor SSP/PB  inscrita no CPF/MF sob nº 008.137.844-09, 
residentes e domiciliados na Rua Padre João Madruga, 151, Centro, Itapororoca-PB, CEP - 58275-
000; 2.) Maria Luiza Bustorff Feodrippe Martins, brasileira, aposentada, filiação: Altair Cavalcan-
ti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portadora da cédula de identidade RG nº 
181.897, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.872.464-53, casada sob o re-
gime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com o sr. Paulo de Oliveira Martins, 
brasileiro, casado, delegado da polícia civil, portador da cédula de identidade RG nº 285.984, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 207.367.204-30, residentes e domiciliados na Rua 
Marechal Almeida Barreto, 654, Centro, João Pessoa/PB, CEP 58.013-460; 3) Getúlio Bustorff 
Feodrippe Quintão, brasileiro, casado, advogado, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do 
Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portador da cédula  de identidade RG nº 213.655, Órgão Emis-
sor SSP/PB, inscrito no  CPF/MF nº 070.891.394-68, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens anterior a vigência da lei 6.515/77 com a Srª Waldecir da Cunha Bustorff Quintão, brasileira, 
casada, do lar, portadora da cédula de identidade  RG nº 348.575, Órgão Emissor SSP/PB, inscri-
ta no CPF/MF sob o nº 768.955.214-53, residentes e domiciliados na Rua Bancário Ernane Vilar 
Cavalcante, 95, bancários - João pessoa-PB CEP -  58.051-040; 4) Laetitia Bustorff Feodrippe 
de Oliveira, brasileira, casada, professora aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 
325.883, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 132.434.384-20, filiação: Altair 
Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens anterior da vigência da lei 6.515/77 com o sr. James Medeiros de Oliveira, brasilei-
ro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 257.236, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 130.854.094-91, residentes e domiciliados na Rua Francisco Ruffo, 
128, Cruz das Armas, João Pessoa/PB, CEP - 58085-200; 5) Aurea Bustorff Feodrippe Quintão, 
brasileira, divorciada, servidora pública estadual, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do 
Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, portadora da cédula de identidade RG nº 348.576, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.154.984-15 e, residente na Rua João Soares 
Padilha, 21, apto 1301, Aeroclube, João pessoa/PB, CEP 58036-835; 6) Elmir Bustorff Feodrippe 
Quintão, brasileiro, funcionário público, portador da cédula de identidade RG nº 466.818, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.011.564-04 e, filiação: Altair Cavalcanti Quintão 
e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão,  casado  sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Rosa Maria Ferreira Bustorff Quintão, brasileira, aposentada, 
portadora da cédula de identidade nº 375.239, Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 250.554.884-68, residentes e domiciliados na Rua São Pedro e São Paulo, 58, Mamanguape/
PB, CEP - 58280-000; 7)  Alberto Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro, técnico judiciário, por-
tador da cédula de identidade RG nº 805.645, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 531.440.234-34 , filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, 
casado sob o regime da comunhão de bens na vigência da lei 6.515/77 com  a Srª Gisélia França 
Bustorff Quintão, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 927.323, Órgão 
Emissor SSDS/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.139.514-02, residentes e domiciliados na Rua  
Firmino Caetano, 133, bairro do campo, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 8) Reinaldo Bustor-
ff Feodrippe Quintão, brasileiro, analista judiciário, portador da cédula de identidade RG nº 963.142, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 403.348.564-34 e, filiação: Altair Cavalcanti Quintão 
e Maria do Carmo Bustorff  Feodrippe Quintão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Jacinta de Fátima Cavalcante de Albuquerque Quintão, 
brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 1015810,  Órgão  Emissor   SSP/PB, 
Inscrita no CPF/MF nº 589.010.354-72,  residentes e domiciliados na Granja Maria do Rosário, s/n, 
distrito de Salema-Rio Tinto/PB, CEP 58297-000; 9) Cristina Bustorff Feodrippe Quintão Gomes, 
brasileira, psicóloga, portadora da cédula de identidade  RG nº 1.263.633, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrita no CPF/MF sob o  nº 608.065.914-04 , filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo 
Bustorff Feodrippe Quintão, casada sob no regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 
6.515/77 com o srº Ricardo Jorge Vasconcelos Gomes, brasileiro, casado, vendedor, portador da 
cédula de identidade RG nº 988.528, Órgão Emissor SDS/PE, inscrito CPF/MF sob o nº 081.939.084-
49, residentes na Rua São Pedro e São Paulo, 94, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 10) 
Adriano Bustorff Feodrippe Quintão, brasileiro, funcionário público estadual, portador da cédula 
de identidade RG nº 1.226.446, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o  nº 608.043.864-
04, filiação: Altair Cavalcanti Quintão e Maria do Carmo Bustorff Feodrippe Quintão, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77com a Srª Daniele Cristine Lima 
Pinheiro Quintão, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2390227, Órgão 
Emissor SSP/PB, inscrita no  CPF/MF sob o nº 042.821.574-29, ele residente na Rua São Pedro 
e São Paulo, 58, na cidade de Mamanguape/PB, CEP - 58280-000 e ela residente na Rua Marcos 
Barbosa, 421, centro, Mamanguape/PB, CEP - 58280-000; 11) Josefa de Figueirêdo Quintão, 
brasileira, viúva, aposentada, portadora cédula de identidade RG nº 315.020, Órgão Emissor SSP/
PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.934.114-53, residente na Rua João Caetano, 64, centro, 
Mamanguape/PB, CEP 58280.000; 12) Josinaldo de Figueirêdo Bustorff Quintão, brasileiro, 
agente operacional, portador da cédula de identidade RG nº 2.250.394, Órgão Emissor SSP/PB, 
inscrito no CPF/MF sob o  nº 007.628.244-92, casado sob o regime de comunhão parcial de bens 
na vigência da lei 6.515/77, com a Srª Joelma Moura de Lelis Quintão, brasileira, casada, do lar, 
portadora da cédula de identidade RG nº 4.763.108, Órgão Emissor SSP/PB ,inscrita no CPF/MF 
sob o  nº 052.835.784-02, residentes na Rua Edson Franzoni de Lima, 84, Gurguri, Mamanguape/
PB, CEP 58.280.000; 13) Dayse de figueirêrdo Bustorff Quintão Rodrigues, brasileira, profes-
sora, portadora da cédula de identidade RG nº 1609911,Órgão Emissor SSP/RO, inscrita no CPF/
MF sob o  nº 010.491.384-30, filiação; João Bustorff Feodrippe Quintão e Josefa de Figueirêdo 
Quintão, casada sob o regime de comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com sr. 
Isaque Rodrigues Ferreira, brasileiro, casado, funcionário público, portador  da  cédula de  identi-
dade RG nº 2135441, Órgão  Emissor  SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.317.664-31, re-
sidentes na Rua Jardins, 1641, apt. 401, torre 29, bairro Novo, Porto velho- Rondônia, CEP 
76.817.001; 14) Altemar de Figueirêdo Bustorff Quintão, brasileiro, solteiro, professor, portador 
da cédula de identidade RG nº 2250384, Órgão Emissor SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 
007.628.214-77, residente na Rua João Caetano, 64, centro, Mamanguape/PB, CEP 58.280.000; 
15) Maria José da Silva Quintão, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 
1.197.610, Órgão Emissor SSP/PB - 2ª via, inscrita no CPF/MF sob o nº 570.234.684-04, residen-
te e domiciliada na cidade de João pessoa/PB, na rua Genival Meira Cesar, 177, Valentina I, CEP 
58.063.520; 16) Alexsandro da Silva Bustorff Quintão, brasileiro, propagandista de medicamen-
tos, portador da cédula de identidade RG nº 1734843, inscrito no CPF nº. 000.789.584-40, filiação: 
Roberto Bustorff Feodrippe Quintão e Maria José da Silva Quintão, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens na vigência da lei 6.515/77 com a Srª Alciene de Sales Bustorff Quintão, 
brasileira, casada, secretária administrativa, portadora da cédula de identidade RG nº 2151601, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.549.064-18, residentes e domiciliados 
na Rua Alício Barreto, 138, bairro maternidade, patos-PB, CEP 58701-560; 17) Danielle da Silva 
Bustorff Quintão, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 2423436, 
Órgão Emissor SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.054.224-71, filiação: Roberto Bustorff 
Feodrippe Quintão e Maria José da Silva Quintão, residente e domiciliada na cidade de João pes-
soa/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, brasi-
leira, solteira, agricultora, filiação: Antônio Freire Ayres e Almir Bustorff Feodrippe Ayres, portadora 
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.

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 VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂN-
CIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA 
ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO 
SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS 
EMPREGADOS DA EMPRESA: NAZKA SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ: 40.154.405/0001-
07 PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA 
DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 27 DE MARÇO DE 2023, ÀS 11:00H  EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO E ÀS 11:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE 
PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 
125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE 
ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO 
COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E 
OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 22 DE MARÇO DE 2023.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG)  O 
PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS 
DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: DIGNA SEGU-
RANÇA PRIVADA LTDA CNPJ: 25.320.846/0001-30 PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, 
DIA 27 DE MARÇO DE 2023, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30H EM 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA 
ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBER-
DADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) 
LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO 
DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E OS 
SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 22 DE MARÇO DE 2023.

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária da ACCG- 
Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande

O Conselho Vitalício no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos Art. 14 e 20, alínea 
“c”, do Estatuto Social, convoca a todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extra-
ordinária, prevista no Art. 13,II, alínea  “a”, para versar sobre o disposto no Art. 12, I, II, do Estatuto 
Social, no dia 03 de abril de 2023 às 19:00 horas em primeira convocação, às 19:30 horas, em 
segunda convocação, e, se necessário, em terceira convocação às 20:00 horas, em formato 
presencial, na sede da ACCG na Av. Floriano Peixoto, nº  715, 1º Andar- Auditório, Centro, CEP: 
58.400-165, Campina Grande-PB, conforme Art. 15 do Estatuto Social. A pauta vai discutir e deli-
berar sobre a destituição do presidente, e, em sendo o caso, da eleição do novo presidente, ante 
o processo crônico de desmobilização e desengajamento da ACCG e a necessidade de resgatar 
o seu protagonismo e liderança.

Campina Grande, 22 de março de 2023
Conselho Vitalício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL HÍBRIDA 

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e De-
rivados de Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede própria 
na Rua Iara Amaral n.º 385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo estatuto da entidade, vem convocar todos os associados e 
demais Empregados no Comércio e Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo; 
Empregado no Comércio e Posto de Serviço de Biocombustíveis; Empregado no Comércio e 
Serviços de Óleo Lubrificante; Empregado no Comércio e Posto Serviço de Gás Natural Veicu-
lar (GNV), Empregado no Comércio e Posto de Serviço de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 
Empregados em Lojas de Conveniências em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo; Empregado Terceirizado no Comércio e Posto de Serviço de Combustíveis e 
Derivados de Petróleo; Empregado em Posto de Abastecimento de Aeronave (PAA); Empre-
gado em Posto de Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos (Eletroposto); Lava-Jato; 
Empregado em Estacionamento e Garagens. Para se fazerem presentes na Assembleia Geral 
híbrida “presencial e por videoconferência no aplicativo Zoom, que será disponibilizado no 
grupo WhatsApp dos Frentistas, Assembleia Geral híbrida será realizada no próximo dia 31 de 
Março de 2023, ou seja, (Sexta), sendo que à primeira convocação ás 8h00min, a segunda as 
8h30min e em terceira e última convocação ás 9h00min, com número que si fizerem presentes 
e números presentes no sala de videoconferência através do aplicativo Zoom, a ser realizada 
em sua sede, localizado na Rua Iara Amaral n.º 385, Dinamérica, Campina Grande – PB, cujo 
objetivo é deliberar sobre:  a) A Previsão Orçamentária para o Exercício 2023 referente a Re-
ceitas; b) A Previsão Orçamentária para o Exercício 2023 referente a Despesas; c) Aprovação 
do aumento dos honorários do contador; d) Aprovação do aumento da contraprestação para 
diretoria e  ajuda de custo para o conselho fiscal conforme disciplina o artigo 20 inciso XIII 
do estatuto da entidade;  e) Aprovação do parecer do conselho fiscal das contas do exercício 
2022 da Diretoria Executiva; f) Autorização da categorias para procedimentos jurídicos, ou seja, 
ações na justiça do trabalho contra as empresas por descumprimento da CCT 2021/2022 e 
2022/2023; g) Autorização conforme artigo 82 inciso 2 do estatuto da entidade, para doação de 
equipamentos e utensílios de escritório imprestáveis e inservíveis. Comunicando aos filiados e 
não filiados que as mesmas poderão ocorrer de forma presencial, por e/ou videoconferência/
virtual e/ou de forma mista.

Campina Grande – PB, 23 de março de 2023.
Vera Lucia Almeida de Araújo

Presidente 

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

Rua Antônio de Luna Freire, 517 – Centro – Mari – PB.
CNPJ: 08.907.552/0001-90

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familia-
res de Mari - PB, no dia 21 de maio de 2023, no período das 08:00h às 16:00h, na Rua Antônio de 
Luna Freire, 517 - Centro – Mari/PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas 
deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 08:00h às 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 sede dos Correios, no Cartório de Registro Civil e no Fórum 
da Comarca deste Município. 

Mari – PB, 23 de março de 2023.
José Martins de Lima

Presidente
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