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Barragem da 
Farinha dobra 
volume de água 
em 24 horas

Manancial estava com 
menos de 10% da capacida-
de e saiu da situação crítica 
após fortes chuvas no Sertão.

    
    Página 5

Supermercados 
esperam alta de 
10% nas vendas 
para a Páscoa

Apesar da escalada no 
preço dos produtos mais 
tradicionais, empresários 
estão otimistas com a data.
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Advogado é 
o cargo mais 
concorrido no 
concurso da EPC

As duas vagas ofereci-
cas serão disputadas por 
221 incritos; confira a lis-
tagem completa.
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Defesa Civil: 27 áreas de risco 
estão sob monitoramento em JP

atenção redobrada

Para prevenir tragédias, Prefeitura vem realizando ações para retirar as famílias dos locais em perigo.  Página 5
Foto: Evandro Pereira

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Alunos do 
IFPB vencem 
competição 
internacional

Equipe conquistou o 
tricampeonato em etapa la-
tino-americana de disputa 
patrocinada pela Huawei.
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Governador João 
Azevêdo se reuniu, ontem, 
com representantes do 
Fundo Internacional de 
Desenvolvimento da 
Agricultura para discutir 
instalação do Procase 2 em 
municípios paraibanos.
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Parceria do Estado com Fida e BID vai 
investir R$ 550 milhões na agricultura

n “Uma figura humana e com 
uma verve cômica bastante 
aguçada, como para amenizar as 
agruras de uma vida marcada por 
privações e limitações.”

Mariana Moreira
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n “Intuía, pois, tal qual Clarice 
Lispector, de que a palavra 
seria/é a minha quarta dimensão 
e o ‘meu domínio sobre o mundo’ 
– pelo menos o meu mundo.”

Leo Barbosa
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Foto: Francisco França/Secom-PB

Vice-governador Lucas Ribeiro confirmou participação 
do desenhista no evento, que será realizado na capital.
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Mauricio de Sousa 
estará no Imagineland

Foto: Reprodução/Instagram

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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São João de 
Patos terá Alok, 
Luan Santana e 
Wesley Safadão

Prefeitura divulgou, 
ontem, a programação 

da festa, que começa no 
dia 19 de junho.

Página 8

Fo
to

: L
us

ân
ge

la
 A

ze
vê

do

Política contra as 
drogas terá “olhar 
para os excluídos”

Governo Federal lançou, 
ontem, uma das frentes 
estratégicas, voltada aos 
direitos das mulheres.
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Segundo a Compdec-JP, as áreas 
mais preocupantes são as localizadas 

próximas às barreiras e rios, a exemplo 
da existente no Castelo Branco (foto)



Um programa que já está virando referência na área de saúde em todo o 
país. Trata-se do Opera Paraíba, que iniciou esta semana as primeiras cirur-
gias de cabeça e pescoço no Hospital das Clínicas de Campina Grande. O pro-
grama abrange o diagnóstico, tratamento e reabilitação de tumores de fossas 
nasais, seios paranasais, lábios, boca, laringe, faringe, esôfago, traqueia, ouvi-
do, glândulas salivares, bócios e tumores da tireoide e paratireoide.

O sucesso, a responsabilidade e a eficiência na execução do programa fez 
com que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebesse uma comissão de re-
presentantes da Prefeitura da cidade do Recife (PCR), em Pernambuco, para 
conhecer o modelo de gestão. A reunião teve o objetivo de trocar experiências 
sobre o programa e apresentar soluções que possam ser implantadas na capi-
tal pernambucana. 

Criado com o objetivo de zerar a fila de cirurgias eletivas no estado, o Opera 
Paraíba despertou a atenção de outros estados e do Ministério da Saúde, após 
superar a meta de mais 20 mil cirurgias nos dois primeiros anos e ampliar os 
procedimentos para as áreas de pediatria e saúde da mulher.

O programa é executado em parceria com a Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), por meio do Núcleo de Tecnologia em Saúde (Nutes), que criou 
o sistema utilizado atualmente na regulação de pacientes. Uma parceria es-
sencial para modernizar o sistema de gestão de leitos, conforme garantiu o se-
cretário executivo de Saúde, Ari Reis

À comissão da prefeitura de Recife foi apresentado, também, o fluxo ope-
racional da rede hospitalar estadual e a Caravana da Rede Cuidar, para ilus-
trar o método de telemedicina adotado na rede especializada. 

O programa recebeu elogios da comissão pernambucana. A secretária exe-
cutiva de Regulação Média e Alta Complexidade do Recife, Anna Renata Le-
mos, observou que o momento foi fundamental para a troca de experiências, 
sobretudo a respeito dos detalhes técnicos que podem futuramente viabilizar 
um modelo no município do estado vizinho. “Soubemos da Paraíba como ex-
periência exitosa com o Opera Paraíba e viemos conhecer a estratégia e a so-
lução tecnológica para poder também acompanhar e dar acesso à população, 
para que ela saiba que a ação está sendo executada, saber quais são os cami-
nhos”, disse.

A Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e iguali-
tário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É isso 
que o Governo do Estado vem fazendo, com responsabilidade e parcerias 
fundamentais para levar mais saúde à população.

Crônica

Opera Paraíba
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

A ética, a mentira e o poder
A práxis da ética existe de várias maneiras, 

como também em diferentes conceitos. Con-
duzir seu comportamento ético se realiza de 
diversas formas, inclusive despercebida em 
algumas grosserias, como a de ser convidado 
à casa de um amigo para jantar e não pro-
nunciar alguma palavra, durante a refeição 
e da chegada à saída. Como se explica? Não 
ser ético, alguém está sempre sendo, até bem 
perto de você; seja na vizinhança, na equipe 
de trabalho ou mesmo nas mesas de bar ou 
também no retorno das situações.

Ao se falar de ética, em qualquer situação, 
precisamos despertar a consciência e, pelo 
menos, focar nossos costumes (éthos) e espe-
cialmente nossos valores. Também assumir 
a difícil tarefa de destapar os nossos olhos, 
desvendando as diferentes opiniões, espe-
cialmente alargando a visão para enxergar a 
injustificável ruptura da ética com a política. 
Ora, como separar as ações cidadãs daquelas 
que se relativizam com o mundo da pólis ou 
com a conduta política? Isso não se possibi-
litaria, nem mesmo dentro da visão políti-
ca do pensador florentino, Maquiavel, que 
aconselhava praticar qualquer meio, desde 
que ele seja útil a se obter o fim. Aceitar-se-ia 
a máxima: “Os fins justificam os meios”. Ou 
seja, faça tudo ou qualquer coisa para conse-
guir o que você deseja. Até trair amizades; ou 
talvez a sã convivência no frisson do trabalho. 
E, como você sabe, noutras oportunidades, 
onde imperam a ganância e a inveja.

Imaginemos se não houver ética aos que 
pretendem, por exemplo, através de qualquer 
meio, chegar ao poder. A miséria trágica dos 
dias de hoje vem de séculos atrás, que reinou 
na imoralidade humana, indiferente à moral, 
no esquecimento dos valores e dos conse-
quentes fatos históricos.

Em latim, fake news é mendacium; mentira; 
ação da insinceridade, do disfarce, que me 
ratifique o exímio latinista Milton Marques. 
Atualmente, um dos instrumentos mais, que 
não  se separa dos nossos dedos, é o pro-
pagadíssimo celular. Contradiz a eticidade 
quem divulga, e sobretudo o mau caráter que 
inventa a mentira. Tal mendax (mentiroso), já 
na antiga Roma, traduzindo, considerava-se 
enganador, fingido, segundo Cícero, em De 

Oratoria 2,51, um falso e carente de sinceri-
dade.

Já que estamos no período da liturgia 
quaresmal, convém relembrar Padre Antônio 
Vieira, no Sermão da Quinta Dominga de Qua-
resma, pregado aqui, no Maranhão, em 1654: 
“A verdade é filha legítima, porque a justiça 
dá a cada um o que é seu. E isto é o que faz e o 
que diz a verdade (sinceridade), ao contrário 
da mentira (insinceridade). A mentira, ou vos 
tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes; 
ou vos rouba, ou vos condena”. Em raríssimas 
ocasiões, ela é licenciada para atuar como um 
veneno-remédio por quem tem autoridade 
ética de usá-la (Platão, República, III). Porém, 
a mentira política, meramente propagada 
para ganhos políticos, é nocente à inocente 
comunidade social. E ao ser pressentida, por 
si só, torna-se nojenta e deve ser abominável.

Enfim, o Talmude judaico, tratando daque-
les que possuem o talento político da palavra, 
adverte que a mentira é a mais danosa forma 
de roubo: “Existem sete classes de ladrões e 
a primeira é a daqueles que roubam a mente 
dos seus semelhantes, através de palavras 
mentirosas (...). Deus não abençoa a pessoa 
que fala uma coisa com a sua boca e outra com 
o seu coração”. E para a mentira, na reflexão, 
a ética é purgativa... 

Ela sempre chegava a nossa casa de 
Impueiras com um discreto semblante 
matreiro de quem estava sempre com o 
espírito alegre e de quem via a vida por 
uma perspectiva traquinas e serelepe. 
Um jeito bonachão, olhos agateados, fala 
pausada e sempre entrecortada por um 
sutil e quase sussurrado sorriso. A sua 
visita era sempre acolhida com alegria e 
contentamento, pois sempre vinha acom-
panhada do desprendimento para a ajuda. 
Foi uma das mais fiéis comadres de minha 
mãe e, em muitos dos seus resguardos, 
era ela quem, ao lado de comadre Emília 
de Antonio José, chegava à primeira hora 
para uma lavagem de roupa, a limpeza dos 
terreiros, pilar o milho para o munguzá, 
torrar o café.

Essa era Francisca de Batista, ou a Ve-
lha, como todos carinhosamente sempre 
a tratamos. Uma figura humana e com 
uma verve cômica bastante aguçada, como 
para amenizar as agruras de uma vida 
marcada por privações e limitações. Seu 
lado engraçado pode ser expresso quan-
do, certa vez, a trouxe para Cajazeiras e 
a internei no hospital para ser tratada de 
um ferimento em uma das pernas e que 
estava demorando a cicatrizar. Certo dia, 
quando um funcionário recolhia sangue 
para exames ela olha meio desconfiada e 
sapeca: vai fazer chouriço.  

Mas, para mim, a Velha tem um signi-
ficado especial. É minha irmã de umbigo. 
Hoje, essa expressão e todo o significado 
cultural e afetivo que ela resume estão 
em franco desuso. Muitos, inclusive, não 
sabem sequer o seu significado. Até um 
tempo relativamente recente, sobretudo, 
para quem morava na zona rural, os partos 
eram sempre feitos em casa. Uma emprei-
tada que sempre contava com a providen-
cial ajuda das parteiras, que orientavam 
e ajudavam as parturientes a trazer ao 
mundo a nova vida. 

Nesse contexto é que, quando nasci, 
numa tarde de agosto, com meu pai en-
sacando algodão no terreiro, minha mãe 
teve o auxílio da parteira Ana Preá, que 

tinha como uma de suas filhas Francisca 
de Batista. Por essa circunstância natalícia, 
Ana Preá estabelece com minha mãe um 
profundo laço de reverência, passando 
a se tratarem por comadres. Para mim, 
ela passa a representar uma extensão da 
figura materna e, desde a terna infância, 
fui orientada e lhe tomar a bênção e a tra-
tar os seus filhos como meus irmãos. Daí, 
a irmandade enviesada com a Velha de 
Batista e que, juntamente com seu irmão, 
Zé Preá, cultivaram por mim um sincero 
e despretensioso carinho.

Mesmo com sérios problemas de visão, 
os dois sempre me acolhiam com gestos 
largos de afeto. A Velha, sobretudo, já 
intercalando intervalos de devaneios em 
razão da idade avançada, ainda cultivando 
lampejos de lucidez quando a visitava e ela 
espontaneamente, em gestos e trejeitos, ex-
pressava esse vínculo de irmandade que, 
ao longo dos anos, foram sendo costurados 
em uma convivência cerzida com os fios 
da comunidade, das trocas e partilhas de 
ajudas, do respeito e da solidariedade.

A Velha de Batista

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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A natureza não respeita a obra humana

“Essa era 
Francisca 
de Batista, 
ou a Velha, 
como todos 
carinhosamente 
sempre a 
tratamos

Mariana Moreira

“A mentira 
política, 
meramente 
propagada para 
ganhos políticos, 
é nocente 
à inocente 
comunidade 
social 
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Seria um racha 
antecipado? 

“É armação  
do moro” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

ÁreaS de riSco: projeto dÁ nova 
obrigação para municípioS 

nada a comentar   

“Levei a demanda a LuLa”  

audiência com renan FiLho  

Na solenidade de lançamento do parque de 
energias eólica e solar, em Santa Luzia, na 
quarta-feira, perguntaram à senadora Daniella 
Ribeiro se ele poderia ser candidata da oposição 
a prefeita de Campina Grande, em 2024. Ela, 
que tem negado essa possibilidade, não quis 
avançar a conversa sobre o assunto. Limitou-se 
a dizer o PSD, sigla que preside na Paraíba, irá 
buscar novas filiações ao partido para lançar 
candidatos em vários municípios.  

“É uma obra que precisa ser concluída e merece 
esforço por parte de todos nós, parlamentares. 
Por isso levei a demanda ao presidente Lula”. Da 
senadora Daniella Ribeiro, informando que con-
versou com o petista, quando da estada dele na 
Paraíba, sobre o atraso da obra de duplicação 
da BR-230, do município de Cabedelo ao bairro 
de Oitizeiro, em João Pessoa.   

O presidente Lula comunicou à Daniella Ribei-
ro que irá marcar audiência com Renan Filho, 
ministro dos Transportes, para que a obra de 
duplicação da BR-230 tenha prioridade na pasta, 
de modo a acelerar a sua conclusão. A obra está 
há quase cinco anos praticamente paralisada. O 
deputado federal Gervásio Maia (PSB) também 
tratou desse assunto com Lula.   

O presidente Lula des-
confia que a suposta 
trama para sequestrar 
e até matar o senador 
Sérgio Moro (União 
Brasil) pode ter sido 
‘fabricada’. “É visível 
que é uma armação 
do Moro. E, se for mais 
uma armação, aí eu 
não sei o que ele vai 
fazer da vida, se ele 
continuar mentindo do 
jeito que está mentin-
do”, disse o presidente, 
durante visita ao Com-
plexo Naval de Itaguaí, 
no Rio de Janeiro.  

Após ser criticado por 
Nilvan Ferreira (PL) de-
vido ao encontro que 
teve Lula, em Campina 
Grande, Pedro Cunha 
Lima (PSDB) explicou-
se: “Durante toda a 
campanha eu disse 
que independentemen-
te de quem fosse o 
presidente eleito, o que 
importa era o desen-
volvimento da Paraíba. 
Quero que o Governo 
Federal invista em nos-
so estado”. O racha na 
oposição veio antes do 
que se imaginava.  

Municípios terão, obrigatoriamente, que elaborar, todos 
os anos, um programa de contenção de construções 
irregulares em áreas de risco, com apresentação de 
alternativas habitacionais seguras. Esse é o teor de 
projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. A 
proposta, do deputado André Figueiredo (PDT), altera a 
Lei 12.340/10, que trata dos repasses da União aos entes 
federativos para prevenir desastres causados pelas chu-
vas. O texto segue, agora, para a apreciação do Senado. 

cícero Sobre apoio do pv à Sua 
reeLeição: “vai noS ajudar no  
diÁLogo com o pt e o pcdob”  

O Partido Verde ganhou 
certa robustez política, po-
demos assim dizer, ao se 
unir em federação com PT 
e PCdoB. Com pouca re-
presentatividade no Con-

gresso Nacional – tem 
apenas seis depu-

tados federais e 
nenhum senador 
– a legenda não 
atingiu a cláusu-

la de barreira, as-
sim como o PCdoB, 

por isso a união com o PT foi por uma 
questão de sobrevivência política. Na Paraíba, o 
partido é diminuto. Não tem, por exemplo, nenhum 
representante na ALPB e administra apenas um pe-
queno município, Capim. Em João Pessoa, conta com 
apenas três vereadores – Emano Santos, Bosquinho 
e Milanez Neto – e integra a base do prefeito Cícero 
Lucena (PP). Como vemos, o PV, isoladamente, não 
tem tanta força política, mas integra um espectro 
ideológico, juntamente com as outras duas legen-
das, que lhe confere importância no campo progres-
sista. Dito isso, a formalização do apoio do PV à ree-
leição de Cícero Lucena tem o fito de gerar um efeito 
interessante, vislumbrado pelo próprio prefeito: “Eu 
acho que cada um tem o que contribuir. Esse anún-
cio vai nos ajudar no diálogo com o PT e o PCdoB, 
para se traçar não um projeto pessoal, mas um pro-
jeto para cidade de João Pessoa”. 

Geral

Foto: Edson Matos

Seleção tem 159 vagas e inscreveu 4.362 candidatos; provas serão dia 2 de abril

Com 221 inscritos, advogado 
é o cargo mais concorrido

CONCURSO da EPC

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Com 4.362 inscritos, o 
concurso da Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
(EPC) tem a maior concor-
rência para o cargo de ad-
vogado. De acordo com o 
levantamento divulgado 
pela Fundação para o Ves-
tibular da Universidade 
Estadual Paulista (Vunesp) 
– organizadora do certa-
me –, o inscrito para essa 
função deve disputar uma 
vaga junto com outros 111 
inscritos. O concurso será 
aplicado no dia 2 de abril. 
Os candidatos podem con-
sultar o local de prova nos 
site da Vunesp (www.vu-
nesp.com.br), na aba “área 
do candidato”. 

Para o cargo de advoga-
do, primeiro lugar no ran-
king da concorrência, estão 
sendo oferecidas o total de 
duas vagas. Ao todo, 221 
inscrições foram confirma-
das. O salário para esta ca-
tegoria está fixado em R$ 
3.000, assim como os ou-
tros cargos de Nível Supe-
rior. O segundo cargo mais 
concorrido é o de moto-
rista, com 107 candidatos 
para uma oportunidade. 
Para a função estão sendo 
oferecidas três vagas (duas 
na modalidade ampla con-

corrência e uma para pes-
soas com deficiência).

Segundo informações 
da Vunesp, foram efetiva-
das 320 inscrições para o 
cargo. Em números exa-
tos, isso representa uma 
taxa de 106,6 inscritos por 
vaga. O salário para moto-
rista e todas as outras de 
Nível Médio é de R$ 1.800. 

O cargo de arquivista 
também está bastante con-
corrido, sendo 99 inscri-
tos para uma única vaga. 
Na prática, um candidato 
terá que disputar a mes-
ma oportunidade com ou-
tros 98 inscritos. Para o car-
go de jornalista, cuja oferta 
é de 26 vagas, entre am-
pla concorrência e pessoas 
com deficiência, a concor-
rência é de 23 inscritos por 
vaga. 

Já entre os cargos de Ní-
vel Técnico, a função para 
técnico de informática é a 
mais concorrida, sendo 44 
candidatos por vaga. Tive-
ram suas inscrições efeti-
vadas 88 candidatos. Para 
o cargo, que  tem uma re-
muneração de R$  2.400, es-
tão sendo ofertadas duas 
vagas. 

Local e horário das provas
Conforme o edital de 

convocação para a realiza-
ção das provas publicado, 

ontem, pela EPC, as provas 
serão realizadas em cin-
co locais, sendo eles: Esco-
la Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Papa Paulo VI, em 
Cruz das Armas, Lyceu Pa-
raibano, Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Mé-
dio Professora Argentina 
Pereira Gomes, ECIT Oli-
vina Olívia Carneiro da 
Cunha e Instituto de Edu-
cação da Paraíba (IEP), no 
Centro da capital. 

As provas serão aplica-
das nos turnos da manhã 
e da tarde. Pela manhã, os 
portões serão abertos às 7h 
e fechados às 7h30. O iní-
cio da prova será às 8h. Já 
pela tarde, os portões se-
rão abertos às 13h e fecha-
dos às 13h30. A prova será 
aplicada a partir das 14h. 
De acordo com o edital, o 
tempo mínimo de perma-
nência na sala de prova é 
de quatro horas e 15 minu-
tos. A prova prático-pro-
fissional (restrita ao car-
go de advogado) também 
será aplicada a partir 14h, 
com horário de abertura 
dos portões às 13h e fecha-
mento às 13h30.

Para ter acesso ao local 
de prova, o candidato de-
verá comparecer munido 
de um documento oficial 
com foto, comprovante do 
pagamento da taxa de ins-

crição impresso (somen-
te se o nome do candida-
to não constar do banco 
de inscritos), além de ca-
neta esferográfica de tinta 
de cor preta, fabricada em 
material transparente, lá-
pis preto e borracha macia. 

A organizadora reco-
menda, ainda, que o candi-
dato faça o uso de másca-
ras de proteção facial, com 
cobertura total de nariz e 
boca, para uso pessoal, ál-
cool em gel (a 70°) para hi-
gienização das mãos.

n 

O salário 
para o cargo 
de advogado 
está fixado 
em R$ 3.000, 
assim como 
para os 
outros cargos 
de Nível 
Superior

CONCORRÊNCIa POR VaGa E CaRGO

O concurso da EPC está 
ofertando 159 vagas entre 
41 funções de Nível Médio, 
Técnico e Superior, para 
contratação imediata. O cer-
tame será constituído de 
prova objetiva e prática, de 
caráter eliminatório e clas-
sificatório, além da etapa 

de heteroidentificação, para 
aqueles candidatos que, no 
ato da inscrição, se autode-
clararam negros ou pardos, 
conforme o quesito cor ou 
raça utilizado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Na prova objetiva, os 

inscritos deverão respon-
der 100 questões de múlti-
pla escolha, com conteúdos 
de conhecimentos gerais e 
conhecimentos específicos 
para a função à qual está 
concorrendo. Também está 
prevista, exclusivamente 
para os candidatos de Ní-

vel Superior, uma prova de 
títulos, de caráter classifi-
catório.

O gabarito oficial da pro-
va objetiva, de acordo com o 
edital do certame, será pu-
blicado extraoficialmente, 
no dia 4 de abril, nos sites 
da EPC e da Vunesp.

Níveis Médio, Técnico e Superior têm 41 funções
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A Comissão Eleitoral do 
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE), da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), vai entrar com uma 
ação no Ministério Público 
Federal da Paraíba (MPF-PB) 
contra a antiga gestão da en-
tidade. O objetivo é apurar 
para onde foi o dinheiro do 
diretório ao longo dos três 
anos da última gestão, quan-
do mais de 40 Centros Aca-
dêmicos (CA’s) deixaram de 
receber o repasse. Para isso, 
está em elaboração um dos-
siê que servirá de base para o 
processo. A informação é do 
presidente da Comissão Elei-
toral do DCE, Matheus Ra-
mos Araújo de Sousa, aluno 

do curso de Ciências Sociais. 
Ele denuncia que, desde 

o final de outubro de 2022, o 
DCE está abandonado. “Não 
encontramos nada no DCE. 
A problemática é muito mais 
densa do que a gente possa 
imaginar. Foram três anos 
de gestão que não cumpriu o 
básico dos três conselhos da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, onde temos represen-
tação estudantil, o Conse-
lho Universitário (Consuni), 
Conselho Superior de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe) e Conselho Curador”, 
relata.

Além de abandonar todo 
o movimento estudantil e os 
alunos, Matheus afirma que 
os ex-gestores do DCE, em 
um ano, fizeram apenas car-
teirinha estudantil e não hou-

DCE vai entrar com processo no MPF contra gestão anterior
UFPB

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Entidade representativa estudantil está abandonada desde 2022

ve nenhum repasse. Segun-
do ele, a gestão foi entregue e 
não houve prestação de conta. 
Nem mesmo a chave do pré-
dio do Diretório foi entregue, 
e ninguém consegue contato 
com Ruan Navarro, ex-presi-
dente da entidade.

O presidente da Comis-
são Eleitoral do DCE explica 

que há o repasse dos recur-
sos para a assistência per-
manente dos estudantes den-
tro dos Centros Acadêmicos 
(CA’s). “Esse dinheiro – que é 
parte para o DCE, parte para 
a União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) e outra para os 
Centros Acadêmicos – nunca 
chegou. Um DCE que faz, por 

ano, duas mil, três mil car-
teirinhas, se imaginarmos, é 
muito dinheiro. E para onde 
foi esse dinheiro?”, questiona 
e emenda: “Por isso, nós esta-
mos agora tentando elaborar 
um dossiê para dar entrada 
num processo no Ministério 
Público Federal para que eles 
prestem conta”.

Matheus lembra que ten-
tou diversas vezes falar com 
o ex-presidente do DCE, Ruan 
Navarro. “Ele estava indo em 
alguns espaços dizendo que 
ainda era da representação do 
DCE mesmo após entregar a 
gestão”, ressalta, lembrando 
que o espaço está fechado des-
de o final de outubro de 2022.

Campanha
Sem dinheiro para fazer 

as eleições, a Comissão Eleito-

ral do DCE está fazendo uma 
campanha em busca de ver-
bas para bancar a eleição. A 
campanha envolve todos os 
estudantes e conta com apoio 
da Associação dos Docentes 
da UFPB (Adufpb). A inten-
ção é chegar aos demais cam-
pi da instituição.

“Nos deixaram, durante 
três anos, sem representação 
estudantil nos maiores con-
selhos superiores da Univer-
sidade, onde são debatidas to-
das as demandas estudantis 
e acadêmicas. Conseguimos, 
através de um dos conse-
lhos, renomear essas cadei-
ras e convocar as eleições, e 
eles não estiveram presen-
tes. Eles abandonaram e su-
miram. Nós queremos saber 
para onde foi esse dinheiro 
das carteiras de estudante”. 

Foto: Edson Matos

A Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) apresentou os 
resultados financeiros do ano 
de 2022 e atingiu o seu melhor 
desempenho da história. A 
diretoria executiva apresen-
tou ao Conselho de Adminis-
tração, esta semana, o lucro lí-
quido de R$ 19,7 milhões no 
ano passado, o que demons-
tra a capacidade de gestão da 
companhia e a recuperação 
do mercado do gás na Paraí-
ba no pós-pandemia. 

Somente em 2022, a PB-
Gás investiu mais de R$ 6,1 
milhões na ampliação e me-
lhorias da rede de gás natu-
ral em João Pessoa e em Cam-
pina Grande e este ano estima 
investimento de cerca de R$ 
12 milhões. O diretor-presi-
dente da PBGás, Jailson Gal-
vão, afirmou que esse resul-
tado é muito importante no 
momento em que o Governo 

do Estado adquiriu as ações 
da Gaspetro em meados do 
ano passado, ampliando sua 
participação na companhia, 
e como sócio majoritário terá 
um recebimento significativo 
de dividendos para o estado 
da Paraíba. 

 Galvão avaliou que esses 
resultados revelam a saúde 
operacional e financeira da 
Companhia e com um cai-
xa de mais de R$ 50 milhões 
terá maior capacidade de in-
vestimento em ampliação e 
melhorias. “Todos esses nú-
meros demonstram a deci-
são acertada do governador 
João Azevêdo em adquirir as 
ações da Gaspetro. Assim po-
derá aumentar a capacidade 
de investimento da compa-
nhia na ampliação, moder-
nização e segurança de rede 
de gás canalizado no estado”, 
avaliou.

Empresa apresentou os resultados financeiros do ano de 2022 e atingiu o seu melhor desempenho da história

PBGás deve investir R$ 12 milhões
em rede de gás canalizado

Foto: Secom-PB

A diretoria executiva apresentou ao Conselho de Administração, esta semana, o lucro líquido de R$ 19,7 milhões no ano passado

Sintramb diz que a edilidade faz retaliação a servidores em greve ao monitorar as suas ações

O Sindicato dos Trabalha-
dores Municipais (Sintramb) 
acusou a prefeitura de Bayeux 
de retaliação a respeito da gre-
ve que já dura 24 dias. De acor-
do com a categoria, no último 
domingo, assessores do muni-
cípio solicitaram que todos os 
servidores disponibilizassem 
as suas redes sociais em um su-
posto formulário de atualização 
cadastral. 

“Questionamos e achamos 
estranho. A Secretaria de Edu-

cação mandou um formulá-
rio pedindo para uma atuali-
zação cadastral, pedindo que 
informassem todas as redes 
sociais. São informações des-
necessárias porque é uma rede 
privada de cada servidor. Qual 
o interesse da prefeitura em ter 
acesso aos endereços das redes 
sociais”, disse, em entrevista 
ao Jornal A União, a presiden-
te do Sindicato, Germana Vas-
concelos. 

No formulário, do qual a re-
portagem de A União teve aces-
so, é solicitado o endereço de 
redes sociais como o Twitter, 

Instagram, Whatsapp e Face-
book dos servidores. De acordo 
com o sindicato, essa é uma for-
ma de retaliar os servidores em 
greve, monitorando suas ações. 

“Passaram dos limites. Além 
de causar estranheza, e não ter 
relação profissional, considera-
mos uma invasão de privaci-
dade e intimidação, principal-
mente no cenário de greve que 
estamos enfrentando. É uma 
forma também de monitorar e 
retaliar os servidores que estão 
cobrando os seus direitos”, co-
mentou Germana Vasconcelos. 

Em relação às negociações, 

Sindicato acusa Prefeitura de fazer retaliação
greve em BayeUx

o sindicato disse que não hou-
ve qualquer novidade ou pro-
posta por parte da prefeitura, e 
a greve permanecerá por tem-
po indeterminado. 

A reportagem de A União 
entrou em contato com a as-
sessoria de comunicação do 
município de Bayeux, que afir-
mou desconhecer as acusações. 
Questionados se o formulário 
realmente se trata de uma atua-
lização cadastral da prefeitura, 
não houve qualquer resposta a 
esse respeito, até o fechamento 
desta edição. 

Entenda 
Em assembleia realizada na 

última quarta-feira (22), os ser-
vidores de Bayeux decidiram 
permanecer em greve por tem-
po indeterminado, após acusa-
rem a prefeitura de não reali-
zar proposta, alegando falta de 
recursos. A greve teve início no 
último dia 1º de março. 

Entre as principais pautas 
da categoria, estão o reajuste sa-
larial do apoio, vigilância e fis-
cais; o retroativo do piso do ma-
gistério de 2022 e implantação 
do piso de 2023; o incentivo fi-
nanceiro dos agentes de saúde; 
além de melhores condições de 
trabalho.

Foto: Sintramb/Divulgação

O contribuinte paraiba-
no ganhou uma série de be-
nefícios com a nova lei do 
Imposto sobre Transmis-
são “Causa Mortis” e Doa-
ção de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD) para fazer a 
regularização de seus bens 
e as transações de suas doa-
ções, mas precisa ficar aten-
to com um deles: a redução 
de 50% sobre o valor do im-
posto, dos juros e da multa 
precisa ser requerida até o 
dia 30 de junho na Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB).

Com a publicação da 
nova Lei do ITCD no Diá-
rio Oficial do Estado, o pra-
zo estabelecido em lei para 
o cidadão requerer o des-
conto de 50% no imposto, 
na multa e nos juros, será 
até o último dia útil do ter-
ceiro mês subsequente à 
publicação da lei, que ter-
mina no dia 30 de junho, 
mas o pagamento poderá 
ocorrer até o dia 29 de se-
tembro, desde que o reque-
rimento seja efetuado no úl-
timo dia útil de junho, bem 
como os fatos geradores do 

ITCD (a morte ou doação) 
também ocorram até a data 
limite do pedido do reque-
rimento.

Requerimento
O requerimento deve 

ser feito junto à Gerência 
do ITCD/IPVA da Sefaz
-PB, por e-mail, no endere-
ço (gerencia.itcd.ipva@se-
faz.pb.gov.br) Já as dúvidas 
de como proceder serão tira-
das no portal  da Sefaz-PB, 
por meio do link https://
www.sefaz.pb.gov.br/itcd-2

Contudo, os outros be-
nefícios contidos na lei do 
ITCD já estão válidos sem 
data limite para gozá-los. 
É o caso das novas faixas 
das alíquotas que incidem 
sobre os bens de herança e 
doações, que reduziram o 
valor do imposto a pagar. 
A nova lei publicada trouxe 
alterações nas faixas tribu-
táveis das quatro alíquotas 
do ITCD (2%, 4%, 6% e 8%). 
Os valores da base cálculo 
de incidência do imposto 
foram alargados, reduzin-
do, assim, o valor do ITCD 
a recolher ao Estado.

Contribuinte ganha 50% 
de desconto no ITCD

até 30 de jUnho

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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Pessoas que residem nas proximidades de rios e barreiras possuem a situação mais alarmante, diz Defesa Civil 

Órgãos monitoram 27 áreas de risco
EM João PEssoa

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Atualmente, João Pessoa 
tem 27 áreas de risco moni-
toradas pela Coordenadoria 
Municipal de Proteção e De-
fesa Civil (Compdec-JP). Se-
gundo dados da autarquia, 
as áreas mais preocupantes 
são as localizadas próximas 
às barreiras e rios, a exem-
plo das existentes nos bair-
ros do Alto do Mateus, Cas-
telo Branco, Roger e no São 
José. Em períodos com maior 
incidência de chuvas, alaga-
mentos são registrados com 
maior frequência, principal-
mente nas áreas próximas ao 
Rio Jaguaribe, que tem eleva-
ção do volume de água após 
as precipitações. 

As regiões abrigam cente-
nas de pessoas, mas o núme-
ro divulgado não tem exati-
dão. Isto porque, segundo o 
coronel Kelson Chaves, coor-
denador da Defesa Civil da 
capital, a Prefeitura Munici-
pal vem trabalhando para re-
duzir o número de morado-
res nas áreas de risco. “Não 
podemos afirmar quantas fa-
mílias ainda residem nas áre-
as de risco, mas ultimamente 
vem ocorrendo uma redução, 
à proporção que a prefeitura 
entrega casas para famílias 
que ocupavam esses locais”, 
afirmou.

Condições econômicas 
precárias são as principais 
causas para que o número de 
moradores nas áreas de ris-
co siga em constante. Mes-
mo com ações da prefeitura 
para retirar moradores, que 
são orientados a deixarem as 
áreas, outras famílias acabam 
ocupando os locais. O papel 
da Defesa Civil é, nesse caso, 
o de orientar sobre os riscos 
de deslizamentos e desaba-
mentos, explicou o coordena-
dor-geral do Programa João 
Pessoa Sustentável da Secre-
taria da Infraestrutura, Antô-
nio Esteves.

João dos Santos, morador 
de área de risco no bairro São 
José, já teve sua moradia viti-
mada pelos desastres natu-
rais e, mesmo assim, retorna 
ao local. O morador informou 
que já foi orientado sobre os 
riscos, mas a necessidade se 
faz maior do que o medo. “Já 
fui alertado pela Defesa Civil 
para deixar esta área (às mar-
gens do Rio Jaguaribe), mas é 
aqui que eu tinha minha casa, 
que ao mesmo tempo era mi-
nha oficina de conserto de 
geladeiras. Então como nun-
ca mais presenciamos alaga-
mentos na área, decidi voltar 
e construir um barraco no 
mesmo local que morava, e 
atualmente vem servindo de 
oficina onde ainda consigo 
ganhar algum dinheiro para 
sobreviver”, falou.

Outro entrave para a re-
tirada dos moradores às áre-
as é o apego emocional. Ana 
Teixeira, que também é mora-
dora do bairro do São José, co-
mentou que mesmo com o ris-
co, ela não sairá do local onde 
reside há mais de 10 anos. “Eu 
jamais me adaptaria em outra 
comunidade”, argumentou.  

“Além de monitorar as 
áreas de risco, a Defesa Ci-
vil tem procurado trabalhar 
o convencimento, tentando 
conscientizar as pessoas so-
bre as ameaças e perigos de 
se ocupar áreas de risco, como 
barreiras, encostas e margens 
de rios. Esse trabalho é rea-
lizado permanente e insis-
tentemente. Em casos de ne-
cessidade, com ocorrência de 
temporal ou chuvas torren-
ciais, trabalhamos a possibi-
lidade de evacuação antecipa-
da, procurando ofertar toda a 

n 

Bairros do 
Alto do 
Mateus, 
Castelo 
Branco, Roger 
e São José 
possuem 
maior 
incidência de 
áreas de risco

No Dia Mundial da 
Água, a Barragem da Fa-
rinha, localizada em Patos, 
no Sertão da Paraíba, do-
brou o seu volume hídri-
co em apenas 24h. As for-
tes chuvas ocorridas entre 
a terça-feira (21) e a quar-
ta-feira (22) nos municípios 
de Cacimba de Areia, Pas-
sagem e Quixabá, localiza-
dos na Região Metropoli-
tana de Patos, fizeram com 
que o Rio Farinha, princi-
pal afluente da barragem, 
transbordasse e levasse mi-
lhões de metros cúbicos de 
água para o reservatório. 

Com o au mento,  o 
manancial saiu da situ-
ação crítica que se en-
contrava, de menos de 
10% da capacidade total. 
Segundo boletim da Agên-
cia Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), o reser-
vatório recebeu um apor-
te de 2.693.851,25 m³. Após 
o registro da recarga com 
o recebimento de águas, o 
manancial aumentou de 
2.717.093,75 m³ (10,56%) para 
5.410.945,00 m³ (21,02%).

Já o Açude do Jatobá, ou-
tro importante manancial 
da cidade de Patos, também 
vem aumentando seu volu-
me hídrico ao longo dos úl-
timos dias. De ontem para 
hoje, o açude recebeu um to-

Barragem da Farinha dobra volume hídrico em apenas um dia
EM Patos

• Em caso de ocorrência 
de tragédias do gênero, a 
população deve acionar a 
Defesa Civil pelo número 
(83) 9.8831-6885, serviço de 
mensagens através do aplica-
tivo WhatsApp. O serviço fun-
ciona 24h. A Compdec-JP está 
presente em todas as ações 
de proteção e assistência às 
comunidades, especialmente 
nos períodos de maior inten-
sidade de chuvas.

Saiba mais

assistência possível, o que é o 
papel do poder público”, des-
tacou Kelson Chaves.

Visando prevenir casos 
potencialmente graves, a Pre-
feitura de João Pessoa vem re-
alizando, desde fevereiro, a 
Operação Inverno, que tem 
feito ações preventivas para 
reduzir os danos causados 
pelas chuvas. Entre as ativi-
dades realizadas estão a lim-
peza de galerias, desassorea-
mento de rios, além da ação 
de desobstrução de todos os 
pontos de alagamento da ci-
dade, com o objetivo de pre-
parar o município para o ou-
tono e o inverno.

Neste período, a Defesa 
Civil está atenta aos pontos 
de alagamento, deslizamen-
to e áreas ribeirinhas com 
todas as equipes em alerta 
para atender às demandas. 
Os trabalhos diários executa-
dos pelo órgão também con-
tinuam.

João Pessoa é uma das 15 
cidades paraibanas monito-
radas pelo Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Ce-
maden), do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. 
Segundo informou o Jornal 
A União na última terça-fei-
ra, o órgão monitora a cidade 
para evitar possíveis tragé-
dias decorrentes de alaga-
mentos, inundações e desli-
zamentos de terra.  

Após o último deslizamen-
to de terra e lama ocorrido na 
barreira do Castelo Branco, 
no dia 19, o coordenador-ge-
ral do Programa ‘João Pessoa 
Sustentável’ da Secretaria da 
Infraestrutura, Antônio Este-
ves, afirmou que a prefeitura 
irá executar um projeto para 
recuperar, de forma definiti-
va, toda a barreira a partir do 
mês de abril. 

“Já houve a concorrência 
e esse trabalho vai sanar to-
dos os problemas daquela bar-
reira. Vamos usar na barrei-
ra atirantamento ou seja, solo 
grampado, o que significa a 
colocação de concreto para 
resolver o problema de forma 
definitiva. Como é uma obra 
que exige alta tecnologia, é 
provável que ela seja concluí-
da até o final do ano”, garan-
tiu Antônio Eliseu. 

Ele enfatizou ainda que 
para que esse trabalho seja 
feito com sucesso, muitas ca-
sas terão que ser removidas de 
cima da barreira e que as fa-
mílias em questão, serão ins-
critas nos programas de alu-
gueis emergenciais.   

Joana dos Santos, dona de 
casa que reside em cima da 
barreira do Castelo Branco, na 
comunidade Santa Clara, pro-

Prefeitura busca solução 
definitiva para barreira

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

videnciou a mudança, após os 
alertas.

“Vou me mudar hoje, por-
que está um dia de sol. Fui 
alertada pela Defesa Civil a 
deixar minha casa porque ela 
tinha sido construída numa 
área de alto risco. Eles, inclu-
sive, me garantiram que eu fi-
caria recebendo um auxílio 
aluguel até que a prefeitura 
construísse um condomínio 
para as pessoas que estão ins-
critas no programa de mora-
dia”, afirmou. 

A Prefeitura Municipal 
distuibui o Auxílio Moradia, 
para pagamento do aluguel 
social, como medida de segu-
rança para as famílias. 

Comunidades São José (esq.) e Santa Clara (dir.): condições financeiras precárias contribuem para que parte da população constitua moradia em áreas consideradas de alto risco para ocorrência de desastres

Fotos: Evandro Pereira

tal de 33.794,00 m³ de água, 
saindo de 4.233.438,00 m³, 
ou 24,17%, para 4.267.232,00 
m³, ou 24,36%. Uma recarga 
considerada menor quando 

comparada com a da Barra-
gem da Farinha, mas que 
indica uma perspectiva de 
melhora no seu volume hí-
drico ao longo do período.

A expectativa é para que 
a Barragem da Farinha e o 
Açude do Jatobá I aumen-
tem ainda mais o seu aporte 
nos próximos dias por con-

ta da cheia do rio e da pre-
visão de chuvas até a pró-
xima semana, conforme o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet).

Barragem da 
Farinha saiu 
da situação 
crítica, com 
menos de 10% 
do volume 
total, para 
21,02% após 
incidência de 
chuvas 
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Órgão orienta os investidores que se sentiram lesado com o objetivo de acelerar as ações contra a empresa

MP recebe queixas até 31 de março
Braiscompany

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Os consumidores que têm 
contratos com a Braiscom-
pany, empresa paraibana de 
criptoativos e gerenciado-
ra de mais de 10 mil contra-
tos de investidores, têm até 
o próximo dia 31 para pre-
encherem o formulário on-li-
ne disponibilizado pelo Pro-
grama de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Ministé-
rio Público da Paraíba (MP
-Procon) para o cadastro de 
reclamações. 

O formulário, disponibi-
lizado no endereço eletrô-
nico do Ministério Público, 
é uma ferramenta do órgão 
para apurar possíveis danos 
aos consumidores. As contri-
buições auxiliam na investi-
gação e na tomada de decisão 
sobre novas ações. A medida 
que as informações e provas 
chegam ao procedimento, é 
verificada a necessidade de 
adoção de outras medidas 
para tentar reaver os bens 
ou, pelo menos, compensar 
os prejuízos dos valores in-
vestidos pelos consumidores 
na Braiscompany, sem deixar 
de lado a satisfação do dano 
coletivo, que será requerido 
pelo MPPB e apreciado pelo 
Poder Judiciário.

De acordo com o diretor-
geral do MP-Procon, o pro-
motor de Justiça Romualdo 
Tadeu de Araújo, o formu-
lário sairá do ar em abril, já 
que uma nova fase da inves-
tigação será iniciada. O es-
tabelecimento da data-limi-
te é baseado na necessidade 
de avanço nas investigações, 
cumprindo prazos previstos 
para que o MPPB possa in-
gressar com ação civil públi-
ca contra a empresa. O MPPB 

Prazo
Data-limite foi 

fixada para encerrar 
procedimento de 
coleta de dados e 

dar continuidade ao 
processo, visando maior 

celeridade nas ações 
tomadas

tem como responsabilidade a 
defesa dos direitos coletivos 
dos consumidores. Porém, 
cabe ao Judiciário, o julga-
mento dos pedidos formu-
lados pelo MP em ação civil 
pública e das demandas fei-
tas diretamente pelas pes-
soas eventualmente preju-
dicadas, por meio das ações 
individuais.

Dados do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) 
apontam que, desde o dia 2 
de março, aproximadamen-
te 900 reclamações contra a 
empresa, sediada em Cam-
pina Grande, foram recebi-
das pelo órgão ministerial. 

Em fevereiro, a Braiscom-
pany passou a ser alvo de in-
vestigações realizadas pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF), o MPPB e a Polícia 
Federal (PF), após denún-
cias de clientes sobre paga-
mentos atrasados. Confor-
me posicionamentos iniciais 
da PF, a suspeita é de que cri-
mes contra o sistema finan-
ceiro e o mercado de capitais 
tenham sido praticados pela 
Braiscompany.

O MP-Procon está orien-
tando os consumidores sobre 
as possíveis formas de reivin-
dicarem seus direitos na Justi-
ça. Assim, aqueles que foram 
prejudicados podem ingres-
sar com ações individuais di-
retamente na Justiça Comum, 
através de advogado ou defen-
sor público legalmente consti-
tuído, sem limite de valor da 
causa ou acionar o Juizado Es-
pecial (conhecido como juiza-
do de pequenas causas), onde 
os processos costumam trami-
tar de forma mais célere e não 

implicam altos custos aos au-
tores. Apenas as causas limi-
tadas a 40 salários mínimos 
podem ser apreciadas pelo 
Juizado Especial. 

“Nos contratos em que o 
dano varia entre 20 e 40 salá-
rios mínimos, poderá o consu-
midor utilizar-se do Juizado 
Especial Cível de sua cidade 
sendo representado, obriga-
toriamente, por advogado ou 
defensor público. Já nos casos 
de danos inferiores a 20 salá-
rios mínimos é dispensável a 
representação por advogado 

ou defensor público, ou seja, 
o consumidor poderá recor-
rer diretamente ao Juizado 
Especial Cível de sua cidade”, 
esclareceu o diretor-geral do 
MP-Procon,Romualdo Tadeu.

O promotor ressaltou ain-
da que o MPPB continuará a 
defender os direitos dos con-
sumidores prejudicados e afir-
mou que, caso as ações ajuiza-
das pelo MPPB sejam julgadas 
procedentes pelo Poder Judici-
ário, caberá a cada pessoa en-
volvida pleitear na Justiça a 
execução da sentença.

Resposta da empresa
Considerado foragido, o 

fundador da Braiscompany, 
Antônio Inácio da Silva Neto, 
utilizou as redes sociais para 
lamentar a paralisação das ati-
vidades por bloqueios finan-
ceiros impostos pela Justiça.

Na publicação, realizada 
há sete dias, o empresário afir-
mou que espera a liberação 
dos recursos para que possam 
chegar aos clientes. Além de 
Antônio Neto, sua sócia e es-
posa Fabrícia Farias também é 
considerada foragida. 

Consumidores recebem orientações do órgão

Foto: Redes Sociais

Antônio Neto, que aparece em pé, utilizou as redes sociais na semana passada para repudiar bloqueios realizados pela Justiça

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Também chamada de tísi-
ca pulmonar, ‘peste branca’ ou 
‘doença do peito’, a tuberculo-
se, é uma doença infecciosa 
que atravessa e preocupa a po-
pulação há séculos. Conside-
rada um mal social durante os 
séculos 19 e início do século 20, 
a doença atingia, sobretudo, as 
classes mais pobres que repre-
sentavam o maior contingente 
de vítimas da moléstia. 

Com o avanço da medi-
cina, o diagnóstico que an-
tes era como uma sentença de 
morte, preocupa menos nos 
dias atuais, mas segue sendo 
uma preocupação constan-
te para os órgãos e entidades 
de saúde. Por isso, anualmen-
te e desde 1982, a data de hoje 
é considerada o Dia Mundial 
de Combate à Tuberculose, e 
é utilizado para concientizar 
a população sobre a enfermi-
dade, que tem fácil transmis-
são e alta taxa de abandono 
do tratamento por parte dos 
enfermos.

Na Paraíba, o atendimen-
to e tratamento da tuberculo-
se é totalmente gratuito, sendo 
viabilizado pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e próximo 
de toda a população. Isto por-

que a porta de entrada para o 
tratamento são as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), pre-
sentes em todos os bairros ou 
regiões dos municípios. O tra-
tamento, que dura, em média, 
seis meses, garante a cura do 
paciente se seguido até a sua 
finalização.

De acordo com o Boletim 
Epidemiológico anual da tu-
berculose, realizado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), 194 casos da doença fo-
ram notificados só em 2023, 
do dia 1o de janeiro ao dia 7 
de março. Em 2022, 1.450 ca-
sos foram notificados na Pa-
raíba. No ano anterior, o nú-
mero foi de 1.283 casos. Um 
aumento no número de noti-
ficações pode ser observado 
anualmente. 

Mesmo possibilitando a 
cura da enfermidade, o trata-
mento de seis meses é aban-
donado por parte da popu-
lação, que pode transmitir a 
doença para mais pessoas e, 
consequentemente, aumen-
tar o número de incidência. 
Na Paraíba, a taxa de aban-
dono é de 9,5% dos pacientes 
em tratamento, acima da mé-
dia de 5% estipulada pelo Mi-
nistério da Saúde. Visando a 
diminuição do índice, a SES 
orienta os municípios, atra-
vés de suas secretarias de Saú-

Busca ativa é meio para reduzir taxas de abandono ao tratamento
TuBerculose

Em João Pessoa, a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS), 
oferece atendimento em todas 
as Unidades de Saúde da Fa-
mília (USFs). De acordo com 
a coordenadora da área téc-
nica de tuberculose, Eveline 
Vilar, o paciente que está com 
algum sintoma de tuberculo-
se deve procurar uma unida-
de, onde é feito o diagnóstico, 
o tratamento e o correto acom-
panhamento da doença.

Ela alertou que a tuber-
culose é transmissível por 
meio dos bacilos lançados 
pela tosse, que podem ser as-
pirados por outras pessoas. 
“Têm maior risco de adoe-
cer os indivíduos que vivem 
com tuberculose pulmonar, 
especialmente se estiver sem 
tratamento. O risco aumenta 
quando o doente mora em lu-
gares fechados, pouco ventila-
dos e ensolarados, assim como 
pessoas que vivem em condi-
ções de alimentação e saúde 
precárias”, observou.

Os principais sintomas 
são: tosse seca ou produtiva 
por mais de três semanas, fe-
bre (geralmente no final da 
tarde), cansaço excessivo e 

prostração, suor noturno, fal-
ta de apetite, emagrecimento 
acentuado e, em alguns casos, 
uma rouquidão.

“O tratamento é uma im-
portante estratégia de preven-
ção para evitar o desenvolvi-
mento da tuberculose ativa, 
especialmente nos contatos 
domiciliares”, informou Eve-
line Vilar. 

Por isso, a equipe de saúde 
realiza a avaliação dos conta-
tos de pessoas com tubercu-
lose e oferece o exame para 
diagnóstico aos demais gru-
pos populacionais, median-
te critérios para indicação do 
tratamento preventivo.

Em JP, acompanhamento 
é realizado pela Prefeitura

de, para que uma busca ativa 
pelos pacientes seja realizada 
constantemente, na estratégia 
de Tratamento Diretamente 
Observado (TDO), que con-
siste em monitorar a adminis-
tração do medicamento pelo 
paciente. 

O objetivo é fazer com que 
a saúde do estado possa ter 
dados fiéis sobre a conclusão 
do tratamento e a confirma-
ção da cura, bem como a taxa 
de abandono, que pode cau-
sar um prolongamento no tra-
tamento do paciente, além do 
aumento na cadeia de trans-
missão.  

O abandono ao tratamen-
to da tuberculose pode cau-
sar uma resistência ao medi-
camento utilizado no combate 
ao agravo, sendo necessária a 
reavaliação terapêutica e pro-

longamento do processo. No 
Boletim divulgado, a SES res-
salta que é preciso garantir 
o acesso adequado aos servi-
ços na saúde primária, aten-
tar para sinais da tuberculose 
semelhantes aos da Covid-19, 
bem como manter as ativida-
des de monitoramento e qua-
lificação sobre as notificações. 

O diagnóstico da tubercu-
lose é realizado através do exa-
me que analisa a presença ou 
não da doença através da co-
leta de escarro. Após o proce-
dimento inicial, o material é 
enviado para os Laboratórios 
Centrais dos municípios ou 
para o Laboratório Central de 
Saúde Pública da Paraíba (La-
cen-PB). Após a confirmação, 
os pacientes podem se tratar 
nas UBSs ou centros de refe-
rência nas cidades. 

Foto: Freepik

Ao notar primeiros sintomas, o paciente deve procurar UBSs

n 

Complexo 
Hospitalar 
Clementino 
Fraga é 
referência 
para o 
tratamento em 
João Pessoa
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Paraíba

Curtas
Assassinos de vigilante de 
escola são procurados

Polícia cumpre mandado 
em investigação da PCPE

A Polícia está solicitando apoio da população 
para identificar os responsáveis pelo assassinato 
do vigilante Robson Gustavo, de 36 anos, da 
Empresa Kairos, que trabalhava como segurança 
da Escola Assis Chateubriand, no Bairro Santo 
Antônio, em Campina Grande. 

Gustavo foi surpreendido por dois 
desconhecidos e executado a tiros. A arma dele foi 
levada pelos criminoso. Inicialmente a Polícia Civil 
trabalha com a hipótese de latrocínio, inclusive, o 
crime será investigado pela Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio de Campina Grande. 

Um suspeito chegou a ser detido pela Polícia 
Militar poucos minutos após o crime, inclusive ele 
estava com uma arma, no entanto, foi levado para 
a Central de Polícia e não ficou comprovado a sua 
participação. De acordo com a polícia, o suspeito já 
tem antecedentes criminais, pois já esteve internado 
no Lar do Garoto, em Lagoa Seca. A polícia está 
analisando câmeras existentes nas proximidades do 
educandário para identificar os criminosos.

A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), 
deu cumprimento, ontem, a mandado de busca 
domiciliar no bairro de Cruz das Armas, em 
João Pessoa. A ação foi realizada em apoio à 
investigação da Polícia Civil de Pernambuco, 
através da Delegacia de Caruaru (PE).

Segundo o delegado Carlos Othon, a medida 
judicial tinha como objetivo a coleta de provas 
relacionadas a crimes de furto mediante fraude 
ocorridos na cidade de Caruaru. 

“Os investigados bloqueavam o alarme e 
travamento das portas dos veículos das vítimas e 
depois subtraiam seus pertences. Todo o material 
será remetido à Polícia Civil de Pernambuco  para 
fundamentar o indiciamento dos investigados. 
Durante as buscas foram apreendidos o veículo 
e os bloqueadores usados nos crimes”, concluiu 
Carlos Othon. Após a conclusão dos mandados 
de busca e apreensão, a Polícia Civil paraibana, 
estará dando continuidade as investigações para 
saber se os suspeitos têm participação em crimes, 
dessa modalidade, em território paraibano.  Toda 
investigação será realizada pela DRFVC.

Postagens em redes sociais foram feitas a partir da cidade de Nova Floresta, onde o jovem, de 17 anos, reside

Adolescente da PB divulga fake news
sobre ataques

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido, ontem, na ci-
dade de Nova Floresta, acusa-
do de ser o autor de informação 
falsa (fake news), disseminan-
do terror em cidades da Paraí-
ba, ao afirmar que o estado se-
ria alvo de ataques de facções 
criminosas. As notícias circu-
laram, nos últimos dias, em re-
des sociais. 

A polícia informou que o 
adolescente espalhava notícias 
para amedrontar a população 
da região, a mando da facção 
criminosa Sindicato do Crime.

A apreensão do adolescen-
te aconteceu após investiga-
ção realizada pela Polícia Civil 
da Paraíba, através da Delega-
cia de Crimes Cibernéticos e o 
Ministério Público da Paraíba, 

A Policia Federal investi-
ga esquema de transporte ile-
gal de eleitores e compra de 
votos na Paraíba referente as 
eleições de 2022. Na manhã de 
ontem, a PF cumpriu quatro 
mandatos de busca e apreen-
são nas cidades de Patos, São 
José do Sabugi e em João Pessoa.  
Em João Pessoa os agentes esti-
veram e uma residência no bair-
ro Tambauzinho. 

Já em Patos os policiais rea-
lizaram buscas na casa do pre-
feito de São José do Sabugi, Se-
gundo Domiciano, que fica 
localizada no condomínio resi-
dencial Villas do Lago, no bair-
ro da Maternidade.

As penas variam, respec-
tivamente, até quatro anos e 
de três a 10 anos de reclusão. 
A operação Transporte Lim-
po, deflagada ontem, é um des-
dobramento da Operação Mer-
cador, de 14 de outubro do ano 
passado a fim de investigar a 
origem e destino de mais de R$ 
173 mil em espécie, apreendi-
dos com material de campanha 
eleitoral, na véspera do primei-
ro turno das eleições.

PF investiga 
compra de votos 
na Paraíba

eleição 2022

Traficante é flagrado vendendo 
drogas na Praia do Cabo Branco

na capital

O bando especializado em 
roubar veículos automotores, 
adulterar e revender a tercei-
ros, foi preso nessa quarta-
feira (22), em Campina Gran-
de, por policiais da Delegacia 
de Repressão ao Entorpecen-
te, em cumprimento a deter-
minação judicial. Foram sete 
mandados de busca domici-
liar e três de prisão preventiva.

Segundo o delegado Cris-

tiano Santana, o grupo rea-
lizava uma espécie de inter-
câmbio de carros, onde os 
automóveis que era subtraí-
dos na capital paraibana eram 
posteriormente vendidos em 
Campina Grande e vice-ver-
sa. Os carros roubados eram 
ofertados em redes sociais e 
plataformas virtuais a preços 
abaixo de mercado, o que cha-
mava a atenção de comprado-

res (vítimas) desatentos, que 
acabavam caindo no golpe, 
com um deles, inclusive, tendo 
o próprio carro roubado pelo 
grupo criminoso no momen-
to do encontro para fecharem 
as tratativas.

E.N.S.J, 29 anos, foi preso 
no bairro Funcionários, em 
João Pessoa; M.D.Q, 24 anos, 
no bairro Velame (Campina 
Grande). O terceiro envolvido, 

A.S.F, 27 anos, já se encontrava 
recolhido no presídio Serrotão 
desde o dia 1º deste mês, tendo 
o cumprimento de seu man-
dando ocorrido no estabeleci-
mento prisional.

As ações ocorreram nos 
bairros Funcionários e Cruz 
das Armas, em João Pessoa; 
Nova Brasília, em Campina 
Grande, e na zona rural de 
Queimadas. 

Bando comercializava carros roubados em CG
a preço baixo

n 

As notícias 
falsas 
espalhavam 
pânico à 
população 
da região de 
Nova Floresta, 
a mando do 
Sindicato do 
Crime

por meio do Gaeco, que identi-
ficou a origem das mensagens e 
deflagraram a Operação Domo. 
Os mandados de busca e apre-
ensão expedidos pelo Poder Ju-
diciário foram cumpridos por 
policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organiza-
do (Draco). 

Objetos eletrônicos utiliza-
dos pelo suspeito foram apre-
endidos. O adolescente foi en-
caminhado à sede da DECC, 
na Central de Polícia Civil de 
João Pessoa, para ser ouvido so-
bre o caso. 

De acordo com o delegado-
geral, André Rabelo, a Polícia 
Civil está atenta à dissemina-
ção de fake news que possam 
gerar pânico na sociedade, ten-
do em vista os prejuízos que 

esse tipo de conduta pode cau-
sar à população.

“Muita gente pensa que a 
internet é um território sem lei, 
mas isso é um ledo engano. Nós 
temos meios capazes de identi-
ficar exatamente de onde par-
tem essas e outras publicações 
criminosas, e, em parceria com 
o Ministério Público, estamos 
monitorando essas ações”, aler-
tou André Rabelo.

Domo
A operação desta quinta-fei-

ra foi inspirada no sistema de 
defesa denominado Domo de 
Ferro, adotado por Israel, utili-
zado para conter ataques de na-
ções inimigas. Nova Floresta, no 
Curimataú da Paraíba, faz divi-
sa com o Rio Grande do Norte.

Com o 
preso, que 
não teve a 
identidade 
revelada, 
foram 
apreendidos 
drogas, 
armas 
e outros 
materiais

Um homem investigado 
por liderar um esquema de 
tráfico de drogas na Praia de 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, foi preso na noite des-
sa quarta-feira (22), no bair-
ro Paratibe.

A prisão aconteceu duran-
te uma operação de agentes 
da Delegacia de Crimes Con-
tra o Patrimônio, que investi-
gava sobre o aumento de rou-
bos na orla da capital.

Segundo o delegado João 
Paulo Amazonas, durante a 
investigação, os policiais se 
depararam com a ação suspei-
ta de venda de possíveis mate-
riais entorpecentes no entorno 
de um dos quiosques da praia.

Com isso, perseguiram 
o suspeito de conter a dro-
ga distribuída até uma casa 
no bairro Paratibe, onde ele 
foi flagrado com uma arma 
de fogo, munições, porções 

de maconha, cocaína e crack, 
além de embalagens e balan-
ças de precisão.

Na residência, o homem 
estava acompanhado de um 
adolescente e com isso tam-
bém foi preso por crime de 
corrupção de menor. O ma-
terial apreendido e o homem 
preso foram encaminhados 
para Central de Polícia Civil 
e o esquema criminoso segue 
sendo investigado. 

Foto: Polícia Civil

Rastreador identifica 
localização de ladrões

O rastrear de um aparelho celular foi 
considerado de fundamental importância para a 
Polícia Militar localizar um veículo que havia sido 
tomado por assalto de um motorista por aplicativo. 
Dois jovens foram presos com o carro e com o 
celuar da vítima.

O assalto aconteceu na noite de quarta-feira, no 
bairro Colinas do Sul. Com o carro, a dupla realizou 
alguns roubos em João Pessoa. O dono do veículo 
ainda iniciou uma perseguição com amigos, mas 
comunicou a ocorrência ao CIOP e guarnições do 
5º Batalhão começaram a diligenciar em busca do 
carro que somente foi localizado na Perimetral Sul.

Além do veículo, os policiais apreenderam cinco 
celulares, um simulacro de pistola, um revólver 
calibre 38 de fabricação artesanal com quatro 
munições intactas. Na abordagem, um assaltante 
conseguiu fugir, e o outro foi preso e levado para a 
Central de Polícia, no Geisel.

A Polícia Rodoviária 
Federal recuperou, nessa 
quarta-feira (22) um veículo 
furtado que circulava adul-
terado no Sertão paraibano. 
Três pessoas foram detidas 
durante a ação.

Equipe da PRF realizava 
fiscalização na BR-230, km 
344, no município de Patos, 
sertão paraibano, quando 

visualizou e abordou um 
Renault Kwid com três ocu-
pantes com placa de identi-
ficação do Rio de Janeiro. 

Durante a fiscalização os 
policiais rodoviários fede-
rais fizeram uma inspeção 
minuciosa nos elementos 
identificadores do veícu-
lo, sendo constatado que o 
mesmo estava adulterado. 

Através dos elementos ori-
ginais remanescentes foi 
possível identificar que ha-
via um registro de furto do 
veículo, ocorrido em São 
Paulo no ano de 2021.

O condutor de 42 anos, 
relatou que adquiriu o veí-
culo através de anúncio em 
rede social. Diante das cir-
cunstâncias, todos foram 

detidos e encaminhados 
junto com o veículo para 
a Delegacia de Polícia Ju-
diciária. Eles poderão res-
ponder criminalmente por 
receptação de veículo rou-
bado. 

O veículo Renault Kwid 
passará pelos trâmites ne-
cessários para ser devol-
vido ao seu legítimo dono. 

PRF recupera em Patos veículo tomado por assalto em São Paulo
após dois anos

Renault 
Kwid 

estava 
circulando 

com 
registro 

de roubo, 
ocorrido 
em São 

Paulo

Foto: PRF

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Abrajet

Queimadas 
Localizado no Agreste paraibano, vizinho a Campina Grande, o mu-

nicípio de Queimadas possui um grande atrativo natural que chama a 
atenção dos visitantes: são as pedras com formatos curiosos e que es-
tão em todo o lugar. Tem a Pedra do Bico, a Pedra do Cachorro, do Tou-
ro, da Tartaruga, da Caveira, do Vento. A prática de rapel pode ser feita 
em algumas delas e o município dispõe de instrutores qualificados. Ou-
tro patrimônio que enriquece a região é o Centro Cultural Philos Haus, 
no Sítio Riacho do Meio. O filósofo e psicólogo Gutemberg Barbosa é 
herdeiro da propriedade e responsável pelo local, que guarda objetos 
da história do lugar relacionados com o ciclo do sisal, algodão e pe-
cuária. O complexo inclui a casa sede no modelo das fazendas do Nor-
deste do século passado, a casa memorial, uma capela em homena-
gem a São Francisco e toda uma natureza exótica de plantas nativas.

A Associação Brasileira de Jorna-
listas de Turismo, Seccional Paraí-
ba (Abrajet – PB) se reuniu na última 
terça-feira, no Hotel Litoral, em João 
Pessoa, para discutir o planejamento 
das suas ações para 2023. Durante a 
reunião, dentre os assuntos aborda-
dos, estiveram a discussão sobre te-
mas atuais, que serão debatidos em 
eventos futuros, o convite para que a 
academia participe das discussões 

e eventos voltados para o jornalismo 
de turismo, a adesão de novos mem-
bros, bem como sobre a tradicional 
festa de entrega do Troféu Walde-
mar Duarte para “Os Melhores do Tu-
rismo”, que irá acontecer no final do 
ano. A Abrajet Paraíba reforçou seu 
compromisso para fortalecer a ima-
gem do turismo no estado e para au-
mentar a visibilidade dos destinos 
paraibanos. 

Campina Grande 
Uma programação paralela ao Maior São João do Mundo, reunindo em um 

mesmo local muito forró e ambientes que lembram a típica cultura nordestina. 
A direção da Vila Sítio São João anunciou as atrações que vão abrilhantar uma 
das festas mais nordestinas do ano, que esse ano traz como tema “Celebre 
nossa cultura: Nordestine-se". A celebração maior do povo nordestino terá 
um espaço plural, que respira poesia, sons, sabores, costumes e aromas. A 
programação da Vila Sítio São João, que chega a receber um grande público 
durante os finais de semana, aguarda cerca de 150 mil pessoas durante os 
meses de junho e julho, de todas as faixas etárias. O turista que vem ao Maior 
São João do Mundo se depara com uma estrutura de três hectares, com cenários 
diversos e apresentações culturais de forma intimista.

João Pessoa 
O Centro Cultural Casa da Pólvora, localizado no Centro Histórico 

de João Pessoa, realizará a exposição ’13 símbolos da Paixão’. O evento 
será aberto ao público a partir de hoje, às 16h, com entrada gratuita. A 
mostra, que tem a curadoria de Augusto de Moraes, marcará o início da 
programação da Semana Santa na capital paraibana e destacará os 
elementos que fizeram parte de todo o contexto da Paixão de Cristo, na 
crucificação de Jesus.

Fotos: Teresa Duarte

Shows serão realizados no “Terreiro do Forró”, de 19 a 23 de junho

Patos divulga atrações 
do “São João é da gente”

programação

Alok é um dos maiores DJs do 
mundo e está entre as novidades do 
São João de Patos 2023. O anúncio foi 
feito, ontem, na praça de eventos do 
Patos Shopping, pelo prefeito Nabor 
Wanderley,durante o lançamento ofi-
cial do tradicional São João da cida-
de. Neste ano o “São João é da Gente“ 
acontece de 19 a 23 de junho.

Pelo palco do Terreiro do Forró, 
nos cinco dias do evento, passarão, 
Xand Avião, Jonas Esticado, Alok, 
Wesley Safadão, Iguinho e Lulinha, 
Eric Land, Jorge & Mateus, Felipe 
Amorim, Luan Santana, Henry Frei-
tas, Zé Cantor e a nova voz feminina 
do sertanejo a patoense, Bizay.

Assim que soube que estava entre 
as atrações principais do São João de 
Patos, a cantora Bizay escreveu em 
suas redes sociais. “Vai ser minha 
primeira vez cantando na minha ci-
dade. Eu achava que ia conquistar 
isso só muito lá na frente. Demora 
um pouco mais quando a gente é da 
cidade, mas eu entrei no São João e 
entrei reconhecida”, escreveu Bizay.

A exemplo do ano passado, a em-
presa Coollabcreative, de Campina 
Grande, será a responsável pela or-
ganização e execução da festa, desde 
a montagem e desmontagem de toda 
a estrutura “Terreiro do Forró” até à 
captação de recursos por meio de co-
mercialização de cotas de patrocínio 
e apoio financeiro. “Fazer uma fes-
ta grandiosa como o São João de Pa-
tos é um grande desafio. A festa tem 
uma tradição muito forte, a popula-
ção se envolve e a cidade recebe vi-

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

sitantes de toda a região. Não pode-
ríamos deixar de trazer as melhores 
atrações, que é o que o público quer e 
merece. E também pensando no pú-
blico, pensamos uma estrutura mo-
derna, mas, que garanta comodidade 
a todos que vierem prestigiar o São 
João de Patos, É da Gente!”, destacou 
o empresário Fábio Almeida, execu-
tivo da Coollabcreative.

O prefeito Nabor Wanderley, dis-

A Vila Sítio São João, em Campi-
na Grande, divulgou a programação 
para o São João 2023. A expectativa 
da organização é que o evento reúna 
de junho a julho, 150 mil pessoas. A 
festa terá como “Celebre nossa cul-
tura: Nordestine-se”. Os shows serão 
realizados de 3 de junho a 9 de julho. 

Os visitantes da Vila Sítio São 
João encontrarão cenários típicos do 
Nordeste, como a bodega, a casa de 
farinha, o engenho, a casa do ferrei-
ro, foto mochila, casinha do sitio, vila 
cenográfica, igrejas, coreto, restau-
rantes, barracas com comidas típi-
cas, além de uma exposição dos ani-
mais do Museu Répteis da Caatinga.

A programação da Vila Sítio São 
João  contará, além dos shows, com 

Vila Sítio terá 24 atrações em seis dias
campina grande

Ontem, o Jornal A União recebeu 
alunos do sétimo ano do Centro Esta-
dual Experimental de Ensino-Aprendi-
zagem (CEEEA) Sesquicentenário, de 
João Pessoa, para mais um dia de ex-
cursão pelos setores que compõem o  
único impresso diário da Paraíba. As 
crianças visitaram a Editora A União, 
a redação, a Imprensa Braille, a sala de 
revisão e o setor de impressão do jornal.  

Um dos estudantes, João Pedro, de 
12 anos, ainda terá tempo antes de deci-
dir com o que quer trabalhar no futuro. 
Mas, enquanto isso, ele aproveita para 
descobrir novos interesses e se apro-
fundar em antigos hobbies. “Os livros 

Alunos realizam visita ao Jornal A União
excursão agendada

Foto: Codecon/Patos

Tradicional festa deve atrair muitos turistas e visitantes da região para cidade

se que o evento será importante para 
geração de emprego e renda no muni-
cípio. “Esse evento não traz só alegria, 
mas aquece o comércio, gera renda. É 
um evento que está enraizado nos co-
rações da gente. Existem festas de São 
João e existe o São de Patos, que é dife-
renciado, a tranquilidade, o aconche-
go, o carinho, o abraço, o romantismo, 
o encontro de amigos. Tudo aqui é di-
ferenciado,” disse.

Para a secretária de Desenvolvi-
mento Econômico e Habitação de Pa-
tos, Mila Nóbrega, a expectativa é de 
que os comerciantes ambulantes su-
perem as vendas deste ano em rela-
ção a 2022 durante os festejos juninos. 
“No ano passado um barraqueiro 
conseguiu fazer um lucro de três 
mil a cinco mil reais. Neste ano es-
tamos esperando que esse lucro li-
vre seja bem maior,” frisou. 

n 

Xand Avião, Jonas 
Esticado, Wesley 
Safadão, Jorge & 
Mateus, Luan Santana, 
Zé Cantor e Bizay são 
algumas das atrações

• 3 DE JUNHO
Gleydson Gavião
Banda Styllus
Fabiana Souto
Mayke José

• 4 DE JUNHO
Felipão e Forró Moral
Fabinho Testado
Forrozão das Antigas
Fernanda Lima

• 1º DE JULHO
Walkyria Santos
Zé e Wesley
Banda Encantus
Filipinho

• 2 DE JULHO
Eliane
Sirano e Sirino
Os 3 do Nordeste
Nathan Vinícius

• 8 DE JULHO
Waldonys
Aduílio Mendes
Capilé
Karkará

• 9 DE JULHO
Mastruz com Leite
Kátia Cilene
Donas da Farra
Jeito Nordestino

Saiba mais
Confira os shows

apresentações de grupos folclóricos, 
todos os dias, em vários espaços da 
Vila. A programação também con-

tará com o Concurso de Quadrilhas 
Juninas, de 21 a 23 de junho, que vai 
oferecer R$ 30 mil em premiações. 

da editora despertaram meu interesse”, 
conta ele. “Queria ler todos. Vi alguns 
jornais antigos, e também fiquei curio-
so para ler os do arquivo.” A professo-
ra de Língua Portuguesa responsável 
pela excursão, Lídia Nunes, explica que 

“depois do primeiro dia de excursão, a 
repercussão foi tanta que alguns pais 
apareceram na escola, procurando sa-
ber sobre a visita. Todos os alunos se di-
vertiram e aprenderam muito. Eles gos-
taram de verdade dessa experiência.”

Estudantes do Sesquicentenário tiraram dúvidas com a editora Ana Flávia Nóbrega

Foto: Marcos Russo

Araruna 
O lançamento do Passaporte Caminhos das Ararunas será realizado 

amanhã, às 19h, no Campus da UEPB, no Centro da cidade. O documento 
será entregue a turistas que decidirem desbravar os mais de 120 quilôme-
tros de corredores ecológicos, os quais se estendem por quatro municípios 
vizinhos: Araruna, Tacima, Dona Inês e Riachão. As prefeituras das res-
pectivas cidades, a agência do Sebrae Araruna e o Fórum de Turismo do 
Curimataú estão apoiando o projeto. A trilha é constituída por oito trechos, 
que podem ser finalizados em dias seguidos, continuadamente ou em dias 
separados, de maneira intercalada. No passaporte, há uma ficha médica 
para preenchimento com informações pessoais, como o tipo sanguíneo e 
telefone para emergência. Ao concluir os Caminhos das Ararunas, o turista 
receberá um certificado.

Nalim Tavares 

Especial para A União
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Foram cerca de dois 
anos para ele escre-
ver a obra. Fernan-
do Teixeira relutava 
à ideia de contar sua 

vida e interrompeu o processo 
de revisitar o passado por vá-
rias vezes. “É uma experiên-
cia interessante porque a gen-
te começa a mexer com um 
monte de coisas da sua vida 
que você acha que já está re-
solvido e acaba entrando em 
espaços inseguros. Se você 
não estiver muito bem, isso 
pode ser muito ‘despirocan-
te’”, afirma o homem das ar-
tes, o paraibano Fernando Tei-
xeira. Aos 80 anos, ele lança 
às 20h de amanhã, no Teatro 
Santa Roza, a autobiografia 
Trás Ontonte (Editora Ágora, 
214 páginas, R$ 40).

Fernando Teixeira estru-
turou a narrativa da biogra-
fia de forma cronológica, des-
de sua vida em Conceição até 
o dia em que concluiu o livro. 
Isso faz com que o leitor te-
nha acesso logo de início a an-
gústia fundamental da vida 
dele. Filho de pai agente fiscal 
e mãe professora, Fernando 
Teixeira vivia de cigania, pere-
grinando pelo interior parai-
bano até ser deixado na casa 
de sua avó por quatro anos, 

antes de ele completar 2 anos 
de vida. “Esse foi o grande 
conflito da minha vida. Entrei 
em um processo muito ruim 
de rejeição e me senti péssi-
mo durante esse período. Aos 
cinco anos, minha avó não 
me aguentou e me devolveu, 
porque ela não me quis. Isso 
atrapalhou profundamente a 
minha vida, porque eu não es-
tudei. Fiz só o primeiro gina-
sial”, revela Teixeira.

Só depois dos 40 anos de 
idade que o homem, já era re-
ferência por seu trabalho, de-
cidiu elaborar essas questões 
em sessões de análise. “Eu era 
doido, com muitos conflitos e 
de vida intranquila. Ninguém 
me segurava. Odiava meu 
pai, minha mãe, minha avó… 
odiava todo mundo. Não fa-
zia nada. Era um pilunga que 
só queria beber”, lembra ele, 
que depois disso passou 20 
anos a fazer todos os tipos de 
terapias, como a sannyasa e 
respiração holotrópica. “Isso 
mudou radicalmente a minha 
vida. Três anos depois eu era 
outra pessoa. Passei a ter no-
ção de quem eu era”. 

Para ele, escrever a auto-
biografia traz semelhanças 
com o mergulho psicanalí-
tico que ele realizou, apesar 
de a correção e exatidão com 
a realidade dos fatos não ter 
sido exatamente uma obses-

são durante a produção da 
obra. “Eu relaxei sobre isso. 
Cheguei à conclusão que bio-
grafia é uma coisa ficcional. 
Quando você se lembra de fa-
tos de sua infância, não tem 
muita consciência se aquilo 
foi real ou se foi fantasiado”, 
confessa ele sem reservas.

Se a relação familiar foi 
marcada pela rejeição, o tea-
tro foi um refúgio para Fer-

nando Teixeira desde o iní-
cio, que renasce como ator 
quando vai para São Paulo 
estudar música e se incorpo-
ra ao Teatro Oficina, de José 
Celso Martinez.

Ao retornar à Paraíba em 
1965, funda o Grupo Bigorna 
e dirige várias montagens, 
uma seguida da outra, como 
O capitão e o Cabra (1966), Na-
valha na carne (1968), Guer-
ra mais ou menos santa (1969), 
A prostituta respeitosa (1974) e 
O massacre (1975). Esses es-
petáculos antecederam um 
dos seus grandes sucessos: 
O Auto da Compadecida (1976), 
que contou com aprovação 
do próprio Ariano Suassuna, 
que disse ter visto a comple-
tude de sua dramaturgia nas 
mãos de Teixeira.

“Nessa época eu pratica-
mente morava no Teatro San-
ta Roza. Entrei em uma lou-
cura de fazer teatro. Fazia 
tanto que o povo mandava 
eu parar. Montava uma peça 
atrás da outra até porque era 
meu meio de vida também. 
Eu dormia nos camarins. Le-
vava um colchão de acampa-
mento e dormia debaixo das 
muriçocas”, conta ele sobre 
este e outros relatos que es-
tão presentes em Trás Onton-
te, que serve também a quem 
queira conhecer a história do 
teatro paraibano através do 

homem que é a própria sín-
tese de sua profissão. 

Mas as pessoas do teatro, 
muitas delas médicos e ad-
vogados, não viam com bons 
olhos aquele sujeito sem o le-
tramento que lhe cobravam. 
“Quando chega um doidinho 
para começar a montar espe-
táculos, comecei a incomodar. 
Mas eu não ligava”, aponta o 
ator e diretor. Essa forma de 
se comunicar tão coloquial-
mente e próximo à oralidade 
popular chegou inclusive ao 
título de sua obra biográfica. 
“É o que eu sou, sou das gro-
tas. Me refinei na marra”, ad-
mite o artista.

Ritual de despedida
Fernando Teixeira não 

tem considerado o lançamen-
to da biografia aos 80 anos de 
idade como uma espécie de 
ritual de despedida. “Eu es-
pero que esteja cedo para isso. 
Fico vendo as notícias que ‘fu-
lano morreu aos 79’, ‘fulano 
morreu com 81’... e fico pen-
sando: ‘Rapaz, estou dentro 
desse processo aí’. Mas sou 
muito saudável, sou muito 
espritado. Tenho fisicamente 
40 anos e tomo muito viagra”, 
conta ele, aos risos.

Com um vigor físico im-
pressionante, Fernando Tei-
xeira já superou, na velhice, 
um câncer de próstata e na 

meninice uma queda do ma-
moeiro que lhe causou, anos 
depois, uma grave infecção 
nos rins. “Sobre o fim da vida, 
eu só espero que seja rápi-
do, não doa e que não fique 
numa cama dependendo que 
alguém me acuda. Isso é o que 
me angustia”.

Nem a morte simbólica de 
tudo que criou é motivo de 
preocupação para Fernando 
Teixeira, mesmo que seu nome 
esteja associado a espetáculos 
seminais para o teatro parai-
bano, como Papa Rabo, Anayde, 
15 anos depois, Rogério, Curicaca 
e Esparrela. A memória é qua-
se sempre injusta com quem 
produz teatro, mesmo para 
aqueles que fundaram o cur-
so na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), o Núcleo de 
Teatro Universitário na mes-
ma instituição e até o Teatro 
Lima Penante.

Essa situação pode ser 
amenizada com as contri-
buições que o ator paraiba-
no continua a dar ao cinema, 
a exemplo de Parahyba Mulher 
Macho, Baixio das Bestas, O So-
nho de Inacim, Aquarius, Os In-
contestáveis, Deserto e Rebento, 
entre outros. “Não me preo-
cupo com isso de me esque-
cerem porque é normal. Vai 
chegar o tempo que serei só 
prateleira mesmo”, finaliza 
Fernando Teixeira.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com 80 anos de 
idade e mais de 
seis décadas de 

profissão como ator 
e diretor, livro de 
Teixeira pode ser 

visto também como 
a própria síntese 

de sua profissão no 
estado da Paraíba
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Fernando 
Teixeira por 
ele mesmo
Amanhã, em João Pessoa, o palco do Teatro Santa Roza será 
cenário para o lançamento da autobiografia ‘Trás Ontonte’

Imagem: Ágora/Divulgação

Homem das artes

“Cheguei à 
conclusão que 
biografia é uma 
coisa ficcional. 
Quando você se 
lembra de fatos 
de sua infância, 
não tem muita 
consciência se 
aquilo foi real ou 
se foi fantasiado

Fernando Teixeira
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Colunista colaborador

Sempre fui afeito à palavra. Desde criança, 
gostava de refletir acerca de seus 
significados, questionava sobre o meu 

desconhecimento acerca do nosso vernáculo, a 
Língua Portuguesa. Intuía, pois, tal qual Clarice 
Lispector, de que a palavra seria/é a minha 
quarta dimensão e o “meu domínio sobre o 
mundo” – pelo menos o meu mundo. Tudo que é 
linguagem e expressão me fascina. Gosto de ler 
textos em palavras e textos em pessoas.

Aos 12 anos, disse: quero ser professor 
de Português. Parece daquelas histórias 
extraordinárias do tipo predestinação, mas não. 
Sei que foi chamado, o que alguns chamam de 
vocação, mas esse chamamento não é de nada 
se não estivermos cientes de que precisamos 
aprender a como chegar e entendermos que 
não devemos deixar de procurar. E foi por 
volta desses anos que eu já ensaiava alguns 
escritos, frases e poemas um tanto aleatórios, 
mas que me impeliam a divulgar entre amigos, 
familiares e professores. 

Quando estava na 1ª série do Ensino 
Médio, apresentei alguns poemas ao professor 
Plínio Dias, professor de Literatura, que me 
incentivou a continuar a escrever. Essa também 
será a figura humana que me servirá como 
referência para eu me tornar docente. Aos 
18 anos, apresentei-lhe meu primeiro livro 
de poemas, Lembrança Perseverante, cujo 
prefácio é de sua autoria, como não poderia 
deixar de ser, já que esse docente tanto 
acreditou na minha poesia. Posteriormente, 
ingressei na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Campus I, João Pessoa, no ano de 2010. 
Nesse mesmo ano, publiquei meu segundo 
livro de poemas, Versos Versáteis. Embora se 
perceba que o fator escrita estivesse desde 
cedo presente, sempre tive consciência de que 
o meu ingresso no curso não era motivado 
por isso. Fui, de fato, a Letras para seguir a 
carreira docente. 

O fato é que me tornei professor com a 
mesma energia que me motiva a ser leitor 
assíduo e escritor: viver muitas vidas em uma 
só. Se “cada cabeça é um mundo”, desafio-
me a interpretar cada terreno que encontro 
em sala de aula. Não, não é fácil. Nem todos 
os solos são tão férteis quanto gostaríamos, 
mas a alegria ocorre no plantio. Eu semeio e 
frustro-me ao constatar que algumas sementes 
não conseguem mostrar o máximo de suas 
potencialidades. 

Não me tornei professor (é um eterno vir a 
ser), mas profetizo. Professo minha sede de 
almejar ser melhor, o desejo de ser útil e trazer 
um pouco de sol a mundos que, por vezes, 
são tão obscuros, para alguns órfãos de pais 
vivos, para pessoas que necessitam apenas 
de um olhar mais demorado, sem pressa. 
Tenho vocação. Sou chamado, mas estou 
aprendendo a como chegar lá. Espero que 
esta busca pelo caminho harmônico nunca 
cesse. É a avidez, a ânsia pela novidade que 
me conduzem.

Não quero ceder à mesmice e me dar por 
satisfeito. Como disse Paulo Freire: “Ensinar e 
aprender não podem dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria”. Alguém pode 
nutrir uma admiração pelo professor porque vê 
a categoria como “seres iluminados, dotados 
de vocação, quase como um sacerdócio”, mas 
assim não é. Professor é alguém povoado de 
esperança – isso não há como negar, porque 
só não enxerga quem não quiser: os docentes 
que se comprometem com o ofício apresentam 
um contrastivo sentimento de expectativas 
e desilusões. Ser professor é algo que me 
consome, mas não me esgota, pois tamanha 
é a satisfação quando ouvimos: “Professor, eu 
aprendi isso contigo”, “Você fez diferença em 
minha vida”. 

Sim, vivo esse ofício de resistência. Nado 
contra a correnteza – dos baixos salários ao 
desinteresse de alunos. Como dar de beber a 
quem não tem sede? Por mais que se insista, 
há sempre aqueles que não acreditam em si, 
fecham-se para novos conhecimentos, não 
entenderam que saber e sabor têm a mesma 
raiz, como diz o professor e poeta Amador 
Ribeiro Neto. Ser professor é dosar temperos. 
Enorme é o desafio: há muitos paladares e nem 
todos são apurados. Por que sou professor? 
Porque tenho fome e quero que outros tantos 
também a tenham. Quem descobre a delícia do 
aprendizado entende o quanto a vida é rica em 
possibilidades.

Leo 
  Barbosa

O sabor do saber

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

O legado intelectual do
padre Manoel Otaviano de Moura

Manoel Otaviano de Moura 
Lima nasceu na Zona Rural de Con-
ceição (PB), nas adjacências que hoje 
compõe o município de Ibiara (PB), 
em 27 de abril de 1880, falecendo 
na cidade de Piancó (PB), em 11 de 
abril de 1960.

Sua origem modesta foi eviden-
ciada em suas obras literárias, o ho-
mem que se tornou um dos maio-
res intelectuais de sua época. Foi 
alfabetizado por sua mãe e só con-
seguiu iniciar aos 20 anos de idade 
o curso secundário, ainda no Semi-
nário da Paraíba. 

Ordenou-se padre no dia de Na-
tal, em 25 de dezembro de 1910, no 
Seminário de Teresina, capital do 
estado do Piauí, retornando à Pa-
raíba a fim de exercer o ministério 
sacerdotal, sendo designado Vigá-
rio de Brejo do Cruz, onde, em se-
guida, foi transferido para as cida-
des de Catolé do Rocha, Conceição 
e Piancó, todas situadas no Sertão 
da Paraíba.

Reconhecido pelo seu dinamis-
mo, conciliava as atividades cleri-
cais com a política e o magistério. 
Destacou-se escrevendo em jornais 
do estado, onde suas crônicas apre-
sentavam o Sertão e suas caracterís-
ticas mais marcantes, evidenciando 
as suas habilidades literárias.

Publicou diversos romances e 
peças teatrais que eram encenadas 
em teatros da Paraíba. Na políti-
ca, atuou como deputado estadual 
na Primeira República. Era mem-
bro da Academia Paraibana de Le-

tras (APL), onde tomou posse em 
25 de agosto de 1945 para ocupar a 
cadeira de número 29, cujo patrono 
é José Rodrigues de Carvalho, sen-
do saudado pelo acadêmico Horá-
cio de Almeida. 

Deixou uma produção literária 
pequena, porém, de valor cultural 
imensurável, sendo que a sua obra 
de maior importância foi o trabalho 
sobre a morte do padre Aristides, 
em um período político turbulento 
em todo o país com a Coluna Pres-
tes. Esse livro foi intitulado como Os 
Mártires de Piancó. 

Obras como Emboscada do destino 
(romance), O chefe político, Curvas do 

destino; Frente ao passa-
do; Mestre mundo e To-
maz Cajueiro apresen-
taram ao Brasil um 
talento ainda pouco 
explorado pela litera-
tura nacional.

Uma de suas ca-
racteríst icas mais 
marcantes era a sua 
preocupação com a 
preservação memo-
rial do Sertão, sendo 
responsável pela do-
cumentação histórica 
da cidade de Piancó, 
quando foi designa-
do para presidir a 
Paróquia de Concei-
ção (PB), publican-
do a obra Conceição e 
Ibiara. Anos mais tar-
de, se torna membro 
também do Instituto 
Histórico e Geográfi-

co da Paraíba (IHGP). 
Poeta, pertenceu à escola dos 

versos sentidos e ninguém mais do 
que ele festejou em estrofes os en-
cantos e as belezas do nosso Sertão 
que ele amava extremamente. A no-
tícia do seu falecimento repercutiu 
na capital federal. No Senado da Re-
pública, durante cerimônia de ho-
menagem póstuma, Salviano Leite 
Rolim, do PSD da Paraíba, destacou 
a sua importância política, apartea-
do pelo Senador Argemiro de Fi-
gueiredo que pontuou a necessida-
de de se registrar nos anais da Casa 
Legislativa, o legado intelectual do 
padre Manoel Otaviano.
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Dois registros
Há poetas cuja importância pas-

sa despercebida pelo leitor, inclusive 
o de poesia. Quando muito, são reco-
nhecidos pelos “oficiais do mesmo ofí-
cio”. Joaquim Cardozo e Mauro Mota 
são apenas dois dos muitos olvidados, 
esquecidos, quando a importância de 
ambos já faz por merecer uma fortu-
na crítica mais extensa, mais alentada, 
a respeito de suas obras.

Recentemente, porém, professores 
e alunos lançaram um livro de ensaios 
que revisam a obra de Cardozo. E se es-
crevo revisam é porque a crítica, o en-
saio, por mais que demonstrem compe-
tência, eficácia, não esgotam a obra dos 
grandes poetas, dos grandes escritores, 
cuja atemporalidade exige, reivindica, 
novas leituras, novas exegeses. 

Joaquim Cardozo foi um dispersi-
vo, tanto que os seus poemas veicula-
dos em suplementos, revistas e outras 
publicações do gênero, precisaram ser 
recolhidos, selecionados, para que ele 
deixasse de ser considerado um poeta 
bissexto, “aquele em cuja vida o poe-
ma acontece como o dia 29 de feverei-
ro do ano civil”¹. Na verdade, depen-
desse dele, exclusivamente dele, seria 
“encoberto pelo manto da vocação pós-
tuma”, dificilmente se transformando 
no poeta contumaz, expressão utiliza-
da por Manuel Bandeira para desig-
nar o poeta com muitas obras publi-
cadas, embora a produção de Cardozo 
não seja tão extensa quanto a de mui-
tos dos seus coetâneos. 

O livro ao qual me refiro é O Meu 
canto é de sol – Joaquim Cardozo pela 
crítica literária contemporânea², orga-
nizado pela professora Elaine Cris-
tina Cintra e pelo professor Éverton 
Barbosa Correia. A primeira, abre o 
volume com uma pesquisa bem fun-
damentada a respeito da trajetória, 
do percurso poético cumprido pelo 
autor de Canção elegíaca, poema que 
mereceu um excelente ensaio no li-

vro A Razão do poema (1965), do en-
tão quase adolescente José Guilher-
me Merquior, leitura obrigatória de 
minha geração.

Já na primeira seção do livro, O 
poeta em três encadernações, Éverton 
Barbosa Correia, que anteriormente 
estabelecera um perspicaz cotejo en-
tre a lírica de Cardozo e a de João Ca-
bral de Melo Neto³, comparece com 
o texto Prelúdio e elegia de uma despe-
dida como o hipocampo de Joaquim Car-
dozo, sem contar outros dois ensaios 
que escreve a quatro mãos com Yael 
Carvalho Torres – A gravura de Burle 
Marx e o poema de Cardozo no livro O 
interior da matéria – e com Fernando 
Luis Nunes de Matos – De uma noite 
de festa: experimento dramático na poe-
sia de Joaquim Cardozo. 

Na segunda seção, Mundos para-
lelos em três poemas, comparecem Sa-
muel Carlos de Melo, com o ensaio 
A memória coletiva em “Filho pródigo” 
de Joaquim Cardozo; Carlos Eduardo 
Ferreira de Oliveira e Rivânia Maria 
da Silva com os ensaios A forma em 
processo no poema “A escultura folhea-
da”: um mergulho no vazio de Joaquim 
Cardozo e O eu, o outro, o mesmo: Os 
mundos paralelos de Joaquim Cardozo, 
respectivamente. 

A terceira seção, intitulada Poe-
mas, Signo estrelado e um Livro aceso, 
reúne os ensaios O “Recife morto” de 
Joaquim Cardozo: um panorama regional 
na década de 20, de Késsia Kelle Flor 
de Lima; Leitura da composição tripar-
tida “A aparição da rosa”, de Vinicius 
Ramos e, finalmente, A escrita velada 
da solidão em Joaquim Cardozo, de Rob-
son Nascimento da Silva. 

Os ensaios aqui reunidos ganham 
mais qualidade ainda porque embebi-
dos e embevecidos pela poesia de Joa-
quim Cardozo, que extraía o novo de 
dentro do velho, a renovação de dentro 
da tradição, embora o fizesse sem jac-

tância ou bazófia, o que também con-
correu para o seu quase isolamento no 
contexto da lírica brasileira. 

n n n n

A Culpa está morta e outros poemas 
(Editora Caminho de Dentro Ltda., 
Florianópolis, 2022), de Alcides Buss. 
– Técnica a serviço da emoção. Mas 
uma técnica tão sóbria, tão discre-
ta, tão avessa à pirotecnia, que mal 
se mostra, mal aparece. Em suma, 
não é uma técnica em prol da técni-
ca, de breviários estéticos, de conteú-
dos programáticos, mas uma técnica 
a serviço da vida em suas várias ma-
nifestações, através de poemas bem 
urdidos, bem elaborados. É assim que 
eu vejo e compreendo a poesia de Al-
cides Buss, já traduzida para o fran-
cês, inglês, espanhol e alemão. E que 
fez jus às seguintes palavras do tam-
bém poeta Afonso Henriques Neto: 
“Para quem ama a poesia, a obra é 
prato cheio, plena de um lirismo forte, 
autêntico. E construída com domínio 
amplo da linguagem poética a cos-
turar imagens sóbrias, em um ritmo 
sempre tranquilo, equilibrado. Perce-
be-se logo ser poesia a fluir de mãos 
experientes”. 

(1) Frase de Manuel Bandeira, que 
incluiu Joaquim Cardozo na Antologia 
dos Poetas Bissextos Contemporâneos; 

(2) Alameda Casa Editorial, São 
Paulo, 2022. Integra a coleção Críti-
ca Contemporânea, cujos objetivos 
são ressaltados no início do livro 
por Andréa Sirihal Werkema e Ra-
fael Fava Belúzio;

(3) Refiro-me ao livro Joaquim por 
João Cabral: Cardozo na poesia de Cabral, 
de Éverton Barbosa Correia, Editora 
Ponteio e Fundação Carlos Chagas Fi-
lho de Amparo e Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj).
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Alcarràs

Colunista colaboradora

Por vezes assisto filmes a granel, vendo aos 
poucos, ligando e pausando a tevê, indo 
e voltando. Acontece quando a vida anda 

tumultuada e se precisa de respiro, e a orquestra 
sonora dos dias é um pouco mais confusa que 
o normal. Por isso acho os filmes por demanda 
uma possibilidade.

Mas se você não assina esses serviços não 
se preocupe, sempre haverá um mago da 
tecnologia disposto a navegar nas infovias e 
encontrar um título bem especial para você. Às 
vezes a gente necessita de filmes como que de 
água, de cuscuz, de vento.

Recentemente assisti Alcarràs, produção 
ítalo-espanhola, da diretora Carla Simón. O que 
primeiro me atraiu na película foi um dos lindos 
cartazes que circula para divulgar o filme. Por 
uma razão bastante subjetiva me vi em princípio 
como uma daquelas crianças dentro de um carro 
velho abandonado, brincando de dirigir. O que 
busco afinal a essa altura da vida?

Alacarràs conta a história de uma família 
de pequenos agricultores e agricultoras, 
cultivadores de pêssego, de uma pequena aldeia 
na Catalunha. São surpreendidos quando um 
dos “proprietários” da terra morre e seu herdeiro 
passa a vender as terras. 

Essa decisão externa impacta profundamente 
todas as pessoas da família, uma a uma, das 
crianças aos mais idosos. Quando estava 
vendo pensei no quanto estamos distantes hoje 
do amor à Terra. Ao ver as experiências de 
cultivo, de cuidado com pessegueiros, e a rotina 
cronometrada ainda por ciclos da natureza me 
senti muito comovida. 

Enquanto a ação do filme se desdobrava, 
tínhamos um pouco mais de contato com 
aspectos da vida de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais com a chegada em 
seus territórios de projetos de energia limpa, 
sustentável, que por vezes são traçados 
sem qualquer diálogo, compreensão ou 
envolvimento das comunidades. Apenas 
chegam como inovação causando profundos 
impactos na vida das pessoas, lugares e 
paisagem natural. 

Recentemente, aqui na Paraíba, as mulheres 
agricultoras se organizaram numa Marcha pela 
Vida das Mulheres e pela Agroecologia, pela 
segunda vez consecutiva pautando questões 
importantes relacionadas às transformações 
energéticas. Num mundo atravessado pela 
emergência climática não se pode ignorar o que 
elas, que vivem e tiram o sustento nestes territórios 
querem nos dizer.

Alcarràs lá na Catalunha, as mulheres do 
Pólo Sindical aqui no território do Agreste da 
Borborema. Realidades aparentemente tão 
distantes, falam de processos de concentração 
de poder do neoliberalismo global que atinge 
a subjetividade das pessoas, seu modo de 
ser e estar no mundo, sua vida comunitária, 
sua maneira de cuidar da terra e produzir os 
alimentos que chegam à mesa das pessoas. 

As mulheres que marcham em defesa de 
seus territórios acreditam que onde se instalam 
os famosos e gigantescos parques de energia 
eólica há um impacto na diminuição da produção 
nas propriedades rurais. E vemos isso também 
representado no filme, onde as relações 
começam a ruir diante da tensão causada 
pela concentração fundiária, ocasionada 
pela compra dos lotes de terras dos pequenos 
agricultores e, respectivamente, a desvalorização 
no preço do pêssego, seu principal produto de 
comercialização.

Certamente esperamos mesmo um mundo 
mais sustentável, o que nos falta no momento 
é poder pensar um pouco mais sobre em quais 
bases se sustentam os projetos de energia limpa. 
O que representam, quem deles participa, como 
são definidos e os impactos dentro dos territórios 
onde os projetos são implantados. 

As mulheres reunidas em Marcha, não se 
colocam contra a energia limpa e renovável, 
apenas reafirmam o entendimento de que os bens 
da natureza são públicos, comuns, questionando 
assim a forma de ocupação dos territórios e o 
risco de concentração fundiária, com a perda das 
terras pelos agricultores em função da ocupação 
e uso irrestrito das grandes empresas que vendem 
energia. Além, é claro, da redução do uso da terra 
para produção de alimentos. 

Alcarràs mostra sensivelmente tantas nuances 
desta questão complexa que tem assolado 
comunidades rurais, populações tradicionais, e 
periferias em diferentes partes do mundo. 

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 envolverem, 
sem saber, com traficantes locais. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 14h45 - 16h30 (exceto sáb.) 
- 18h45 (exceto sáb.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1: 18h40 - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 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 
mundo do boxe, Adonis Creed (Michael B. 

Jordan) 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 SER-
CLA 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 antigos 
chegam à Terra em busca da magia rou-
bada deles há muito tempo. Shazam (Za-
chary Levi) e seus aliados são lançados em 
uma batalha por seus superpoderes, suas 
vidas e o destino do mundo. CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h15 - 21h30; CENTERPLEX 
MAG 4 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h - 22h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 
(exceto seg.) - 17h (exceto sáb. e seg.) - 20h 
(exceto seg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 15h45 (exceto seg. e ter.) - 18h45 

(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SER-
CLA 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. Fic-
ção científica. 12 anos). Após um catas-
trófico acidente o levar à uma queda em 
um planeta desconhecido, o piloto Mills 
(Adam Driver) rapidamente descobre 
que ele está preso na Terra... 65 milhões 
de anos atrás. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 15h40 (exceto sáb.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h25; CINE SER-
CLA 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: 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 mesmo 
outras mulheres) para resistir à tentação. 
CINE BANGÜÊ: 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 emocionalmente 
pelas interseções cômicas e trágicas en-
tre amor e sexo. CINE BANGÜÊ: 25/3 - 19h; 
27/3 - 18h30.

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz

Serviço

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) realiza, neste fim de se-
mana, as últimas apresentações artís-
ticas selecionadas por meio do edital 
Circuito Funesc – Mês das Mulheres. 
Hoje, o projeto passa por João Pessoa, e 
amanhã será a vez de Cabedelo, ambas 
com atrações gratuitas.

Na capital, haverá a oficina “Bases 
do treino de flexibilidade para artistas 
circenses”, ministrada por Bella Medei-
ros. As aulas acontecem das 9h às 11h30 
e das 15h às 17h30, na Escola de Circo 
Djalma Buranhêm, no Espaço Cultural. 
São disponibilizadas 15 vagas e as ins-
crições podem ser feitas por meio de for-
mulário disponível no site da Fundação 
(www.funesc.pb.gov.br). 

A partir das 20h, acontece perfor-
mance artística de dança com Lua Cam-
boatá e direção de Jack Keysy, trabalhan-
do na base do texto da escritora Bianca 

Rufino. Após a apresentação, haverá um 
bate-papo com as artistas envolvidas 
para, em seguida, às 21h, ter o show mu-
sical com o grupo Samba Se Ata, tudo no 
palco do Teatro Paulo Pontes.

Por fim, amanhã o Circuito Funesc 
chega ao município de Cabedelo, com as 
atividades concentradas no Teatro Santa 
Catarina. Das 16h às 18h, a artista Guada-
lupe Merki vai ministrar a oficina “Vivên-
cia em Técnicas Circenses”. São disponi-
bilizadas 20 vagas e as inscrições podem 
ser feitas através do site da entidade.

A partir das 19h, tem intervenção ar-
tística com a atriz Cely Farias sob dire-
ção de Letícia Rodrigues, a partir do tex-
to Vixe! Mas como tem Zé. É.... Mas, também 
tem Maria, de Claudete Gomes.

Após a performance haverá um de-
bate e, a partir das 20h, o show ficará por 
conta da banda MaracastEla.

As ações são uma parceria entre Fu-
nesc e Secretaria de Estado da Mulher e 
Diversidade Humana (SEDMH).

Evento promoverá oficinas, shows e performances artísticas gratuitas

Espetáculos chegam a 
Cabedelo e João Pessoa

CirCuito FunesC

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Cely Farias fará performance em Cabedelo
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Criador da Turma da Mônica foi convidado para a edição de estreia do evento que será realizado em João Pessoa

Mauricio de Sousa virá ao Imagineland
Cultura pop

“É uma alegria contar com a pre-
sença de um artista que marcou e 
marca gerações”, escreveu o vice-go-
vernador da Paraíba, Lucas Ribeiro, 
em uma postagem no seu perfil ofi-
cial no Instagram, ao lado de uma das 
lendas vivas das histórias em quadri-
nhos no Brasil: Mauricio de Sousa, o 
“pai” da Turma da Mônica.

Nesta semana, em uma viagem 
para São Paulo, o político foi repre-
sentar o governador João Azevêdo 
na caravana que convidou pessoal-
mente o quadrinista e empresário de 
87 anos para participar da primeira 
edição do Imagineland, evento da 
cultura pop que acontecerá entre os 
dias 21 e 23 de abril, no Centro de 
Convenções de João Pessoa.

“Estamos muito entusiasmados 
com a participação de Mauricio no 
Imagineland, pois sua presença será 
de grande importância para o even-
to e para a Paraíba. Foi uma gran-
de satisfação conhecer pessoalmen-
te o famoso quadrinista brasileiro e 
também a sua filha, Mônica, na visi-
ta a Mauricio de Sousa Produções”, 
disse Lucas Ribeiro. “Mauricio, que 
possui raízes na Paraíba, já que seu 
avô serviu na Polícia Militar do Es-
tado, aceitou prontamente o convite 
e confirmou sua presença no evento. 
Foi uma conversa muito agradável, 
na qual pudemos trocar ideias sobre 
a cultura e a história do estado, além 

de relembrar momentos marcantes 
de suas criações que encantaram ge-
rações ao longo dos anos”.

A reunião serviu também para 
debater possíveis iniciativas para a 
área de educação. “Além disso, du-
rante o encontro, também conversa-
mos sobre a importância da educação 
e a possibilidade de futuras parcerias 
em projetos educacionais para a Pa-
raíba”, revelou Lucas Ribeiro. “Fica-
mos animados com a possibilidade 
de explorar essas ideias mais profun-
damente quando ele vier a João Pes-
soa e se encontrar com o governador 
João Azevêdo. Acredito que essa par-
ceria pode trazer grandes avanços 
para a educação da Paraíba e ser um 
exemplo para outros estados”, con-
cluiu o vice-governador.

Os ingressos para o Imagine-
land estão sendo vendidos através 
do site oficial do evento (www.ima-
gineland.com.br),

Da Redação

O projeto Cinema Comen-
tado, coordenado pelo crí-
tico de cinema Andrés von 
Dessauer, realiza nova sessão 
gratuita na Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), em 
João Pessoa, hoje, às 18h30. O 
filme escolhido é um dos con-
correntes ao Oscar de Melhor 
Filme Internacional deste 
ano, o belga Close, do cineas-
ta Lukas Dhont, que dirigiu 
Girl – O Florescer de Uma Ga-
rota (2018), seu primeiro lon-
ga-metragem.

A nova obra de Dhont fala 
sobre a amizade entre dois 
meninos de 13 anos, Léo (vi-
vido por Eden Dambrine) e 
Rémi (Gustav De Waele). A 
amizade entre os dois é tão 
forte que os alunos da escola 
começam a desconfiar de que 
eles são um casal. Para encer-
rar essa polêmica, um deles 
parte para os esportes radi-
cais, enquanto o outro desa-
parece discretamente. “O fil-
me sublinha, na sua primeira 
parte, a forte ligação entre os 
dois. Já a segunda parte está 
dominada pela tremenda di-
ficuldade de um dos rapazes 
de administrar o sentimento 

de perda do seu melhor ami-
go”, explicou Andrés von Des-
sauer, que comandará um de-
bate com o público presente 
após a exibição.

De acordo com o crítico, 
a temática de Close tece uma 
malha sobre a confiança e a 
aceitação do início da adoles-
cência, ao mergulhar em uma 
lenta abordagem sobre ne-
gação, raiva, culpa, revolta e, 
por fim, aceitação e cura. “Li-
dar com a perda é algo recor-
rente na Sétima Arte, no en-
tanto, raramente um filme foi 
tão estético quanto este – que 
não levou o Oscar, mas me-
rece ser exibido na Fundação 
Casa José Américo”, pontuou 
Von Dessauer.

Prêmio do Júri no Festival 
de Cannes 2022 e Prêmio do 
Festival de Cinema de Cine-
ma de Sydney de 2022, Close 
perdeu a estatueta dourada 
da Academia de Hollywood 
para o alemão Nada de novo 
no front, de Edward Berger. 
“O filme belga está fora da 
curva, enquanto o que ga-
nhou a estatueta está dentro 
do esperado, por seguir a tra-
dição da Academia, dos eter-
nos filmes de guerra”, julgou 
Andrés von Dessauer.

Um dos historiadores mais concei-
tuados no Sertão paraibano, Francis-
co das Chagas Amaro da Silva, enfim 
venceu a timidez e resolveu publicar 
seu primeiro livro. As pedras do meu 
caminho – Reminiscências (Edito-
ra Arribaçã) será lançado hoje, a par-
tir das 17h, em solenidade na Câma-
ra Municipal de Cajazeiras. No final 
do ano passado, a obra já foi apresen-
tada nos municípios de Monte Hore-
be e Triunfo, sempre com afluência de 
um bom público, a maioria de ex-alu-
nos do autor, que foi professor e diretor 
do campus da UFCG em Cajazeiras.

Neste seu primeiro livro, Chagas 
Amaro foi à busca de suas memórias. 
As pedras do meu caminho fala de sua 
infância, adolescência, juventude e 
vida adulta, do estudante ao professor, 
passando pelos diversos cargos e fun-
ções que ocupou na vida, seja na do-
cência, na política ou mesmo no meio 
radiofônico.

Segundo o professor e jornalis-
ta Gilson Souto Maior, As pedras do 
meu caminho – Reminiscências é uma 
história de vida não apenas sobre uma 
família. “Não é também apenas uma 
autobiografia, mas uma bonita histó-
ria, uma caminhada em que, mesmo 
enfrentando as pedras dos caminhos 
da vida, deve servir para os que de-
sejam vencer e conquistar espaços, 
num mundo tão competitivo e des-
leal”, analisa ele.

Já o professor Francelino Soares 
aponta que as reminiscências serão 
bem-recebidas por quantos gostam 
de relembrar as pessoas e os fatos que 
faziam parte de um passado recente 
na terra do Padre Rolim. “É uma ca-
minhada longa que se faz através das 
vivências do autor, mas, longe de ser 
cansativa, torna-se prazerosa: pelo 
caminho, iremos encontrando am-
bientes e circunstâncias que serão ca-
ras a quem valoriza rememorações”, 
comenta o paraibano, membro da 

Academia Cajazeirense de Artes e 
Letras (Acal).

Sobre seu livro, apesar do tom me-
morialístico escrito na primeira pes-
soa, o autor não deixa de dar vazão ao 
seu lado historiador. Em suas páginas, 
o leitor encontra fatos importantes da 
vida de Cajazeiras, como a criação da 
Fafic, suas lideranças políticas, basti-
dores do radiojornalismo, do clero e até 
de como funcionava o Tiro de Guerra 
em sua época.

Sobre o autor
Francisco das Chagas Amaro da 

Silva nasceu na zona rural de São José 
da Lagoa Tapada, localizada no Sertão 
da Paraíba. Em Cajazeiras, ele se licen-
ciou em História pela Faculdade de Fi-
losofia Ciências e Letras (Fafic), espe-
cializando-se em História da América 
pela Universidade Federal Fluminen-
se (UFF), em Niterói, no Rio de Janei-
ro. Foi professor, diretor do campus da 
Universidade Federal em Cajazeiras, 
diretor do Teatro Íracles Pires (ICA), 
secretário de Educação e de Articula-
ção Política do município, vereador por 
vários mandatos e é radialista.

Obra memorialística ‘As pedras do meu 
caminho’ aborda o Sertão paraibano

literatura Na FCJa

Cinema Comentado traz 
filme indicado ao Oscar
Da Redação

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Na visita ocorrida nesta semana, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (D), ao lado do quadrinista 
Mauricio de Sousa (C), com a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas (D)

Foto: Instagram

Gustav De Waele (E) e Eden Dambrine (D) 
têm a amizade posta à prova no premiado 

longa-metragem sueco ‘Close’

Hoje, em 
solenidade 
na Câmara 
Municipal de 
Cajazeiras, 
historiador 
Francisco 
das Chagas 
Amaro da 
Silva (acima) 
lança seu 
primeiro livro 
(ao lado)

Imagem: Arribaçã/Divulgação
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oficial do Imagineland
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Governador recebeu representantes do Fida para acelerar desenvolvimento sustentável no Cariri e Seridó

João discute recursos para projetos
agricultura

O governador João Aze-
vêdo recebeu, ontem, em 
João Pessoa, representantes 
do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento da Agri-
cultura (Fida), ocasião em 
que discutiu a implemen-
tação do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável do 
Cariri e Seridó (Procase 2), 
contemplando, neste segun-
do momento, todo o estado.

Ao todo, serão investi-
dos por meio da parceria 
entre o Governo do Esta-
do, Fida e Banco Interame-
ricano de Desenvolvimen-
to (BID) US$ 107 milhões 
(equivalente a R$ 550 mi-
lhões), sendo US$ 28 mi-
lhões de contrapartida do 
Tesouro Estadual.

João Azevêdo destacou 
o encontro como extrema-
mente positivo. “Através 
desse fundo, nós realiza-
mos o Procase, um grande 
projeto na área da agricul-
tura familiar. Estamos tra-
balhando na segunda eta-
pa desse projeto, o Procase 
2, para que a gente continue 
investindo no homem do 
campo, investindo em ações 
e em políticas públicas que 
mudam a vida de quem pro-
duz”, acrescentou.

Na reunião com os re-
presentantes do Fida, o che-
fe do Executivo estadual 
destacou, ainda, o equilí-
brio da situação financei-
ra do Estado, credencian-
do a Paraíba junto a outros 

fundos internacionais de 
desenvolvimento, que ado-
tam critérios rigorosos na 
concessão de empréstimos, 
por exemplo.

O secretário de Estado da 
Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiá-
rido, Frei Anastácio, afir-
mou que a implementação 
do Procase II trará diver-
sos benefícios para a agri-
cultura familiar. “São proje-
tos que têm sido executados 
com excelência, e por isso 
vemos o interesse do Fida 
em continuar essa parceria 
com o Governo do Estado, 
beneficiando a agricultura 
familiar”, comentou.

O coordenador do Pro-
case, Nivaldo Magalhães, 
ressaltou que o encontro 
com representantes do Fida 
era o passo que faltava para 
o início do projeto. “Esta-
mos trabalhando a carta
-proposta com os técnicos 
do Procase e os técnicos do 
Fida, que são as linhas bá-
sicas. Um dos avanços im-
portantes, que era o sonho 
do governador João Azevê-
do, com as ações do Proca-
se 2 alcançando os 223 mu-
nicípios”, afirmou.

Claus Reiner, diretor de 
País do Fida, externou o sen-
timento de satisfação com a 
realização do Procase 1. “A 
Paraíba foi muito bem su-
cedida, esta primeira etapa 
do projeto impactou positi-
vamente a vida de muitas 

n 

Na reunião 
com os 
representantes 
do Fida, o chefe 
do Executivo 
estadual 
destacou, 
ainda, o 
equilíbrio 
da situação 
financeira do 
Estado

famílias com grande neces-
sidade. Por isso, estamos re-
tomando o Procase 2, desta 
vez incluindo indígenas e 
comunidades tradicionais, 
por exemplo”, disse, adian-
tando que está prevista para 
o mês de julho a visita do 
presidente do Fida para co-
nhecer o Procase, por ser um 
dos projetos mais bem-suce-
didos apoiados pelo fundo.

Para Hardi Vieira, ofi-
cial de Programas do Fida, a 

implementação do Procase 
2 trará ainda mais resulta-
dos. “Essa nova fase do Pro-
case vai triplicar os recur-
sos alocados, permitindo a 
atuação em frentes como in-
clusão da produção, cadeias 
produtivas para geração de 
renda e emprego no Esta-
do, assistência técnica e re-
gularização fundiária”, co-
mentou.

“Essa nova fase do Pro-
case 2 é de extrema impor-

tância para impulsionar 
economias locais. Mais que 
isso: oferece dignidade para 
que os agricultores vivam 
com dignidade com suas fa-
mílias no Semiárido”, fina-
lizou João Azevêdo, apre-
sentando outros projetos 
do Governo do Estado que 
beneficiam a população e 
reduzem a desigualdade, 
como a interiorização da 
alta e média complexidade 
na Saúde.

Visita
Está prevista para 

o mês de julho a visita 
do presidente do Fida à 
Paraíba para conhecer 

o Procase

João recebeu membros do Fida para definir aplicação de 36 milhões de dólares em projeto no interior

O governador João Azevêdo 
recebeu, na manhã de ontem, 
em João Pessoa, representantes 
do Movimento dos Atingidos 
por Barragem (MAB), ocasião 
em que discutiu o andamento 
do Projeto Agrovila Águas de 
Acauã, considerado uma repa-
ração histórica a famílias que fo-
ram impactadas pela Barragem 
de Acauã e que, havia 20 anos, 
aguardavam solução.

A reunião contou com a pre-
sença do vice-governador Lucas 
Ribeiro e de vários auxiliares 
da Gestão estadual, a exemplo 
da secretária de Estado do De-
senvolvimento Humano, Poll-
yanna Dutra; do secretário da 
Infraestrutura e Recursos Hí-
dricos, Deusdete Queiroga; e 
da presidente da Companhia 

Estadual de Habitação Popular 
(Cehap), Emília Correa Lima. O 
procurador da República na Pa-
raíba, José Godoy, também par-
ticipou do encontro, entre ou-
tras autoridades.

Na ocasião, o governador 
João Azevêdo destacou a impor-
tância do projeto como repara-
ção histórica de direitos que fo-
ram violados. “Reuniões como 
esta são fundamentais para que 
o projeto atenda, verdadeira-
mente, ao que se propôs, que é 
a inclusão de famílias que fo-
ram atingidas pela construção 
da barragem”, destacou.

O projeto Agrovila Águas 
de Acauã contempla 100 uni-
dades habitacionais, além do 
abastecimento d’água comple-
to — com investimentos que 

ultrapassam os R$ 10 milhões. 
Cultivo de uso coletivo e da 
cooperativa e para a associa-
ção dos moradores e produto-
res, escola, campo de futebol, 
unidade básica de saúde, praça 
e centros religiosos estão entre 
os benefícios.

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Pollyanna Dutra, disse que a 
reunião demonstra o respei-
to do governador João Azevê-
do pelos movimentos sociais. 
“Foi uma reunião com vários 
secretários do Governo do Es-
tado — Agricultura Familiar, 
Empaer, Procase —, toda uma 
rede que dialoga com essa pau-
ta. Isso demonstra o respeito e 
o compromisso do governador 
João Azevêdo por pessoas atin-

gidas por barragem”, comentou.
Já o procurador da Repúbli-

ca na Paraíba, José Godoy, des-
tacou que, além da competên-
cia na realização do projeto, o 
governador João Azevêdo de-
monstra sensibilidade na re-
paração de direitos sociais. “Eu 
acho fundamental a sensibilida-
de, a percepção, a capacidade de 
entender que temas como repa-
ração de violação de direitos hu-
manos é obrigação essencial do 
Estado brasileiro, do estado da 
Paraíba. Foi uma reunião extre-
mamente positiva, propositiva e 
sem deixar problemas para re-
solver depois”, comentou.

O coordenador do MAB, 
Osvaldo Bernardo, agradeceu 
a sensibilidade e a abertura 
de diálogo com o governador 

João Azevêdo. “Durante o pri-
meiro mandato de João Aze-
vêdo, a gente conseguiu se re-
unir com ele cinco vezes. E, aos 
três meses do segundo manda-
to, a gente é mais uma vez re-
cebido. É um diálogo muito de-
mocrático, coisa que durante 20 
anos, mesmo com a organiza-
ção do movimento, muita pres-
são, a gente não conseguia”, ob-
servou.

A construção da barragem 
Acauã desalojou cerca de mil 
famílias, com seis comunidades 
atingidas: Pedro Velho, Riachão, 
Cajá, Costa e Melancia, todas no 
município de Itatuba. A comu-
nidade do Costa é a de maior 
vulnerabilidade social, por isso 
foi priorizada no Projeto Agro-
vila Águas de Acauã.

Governo do Estado recebe famílias do Agrovila Águas de Acauã
reparação histórica

n 

O projeto 
Agrovila Águas 
de Acauã 
contempla 
100 unidades 
habitacionais, 
além de 
completo 
abastecimento 
d’água

“Reuniões 
como esta são 
fundamentais 
para que o 
projeto atenda, 
verdadeiramente, 
ao que se propôs

João Azevêdo

Fotos: Francisco França/Secom-PB

Governador João Azevêdo destacou durante o encontro a importância da reunião para retomar o andamento do Projeto Agrovila Águas de Acauã e atender as famílias
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A Câmara Municipal da 
cidade de Sapé elegeu e em-
possou ontem), os integran-
tes da Nova Mesa Diretora da 
Casa. O vereador Arquime-
des Natércio Santos de Frei-
tas foi eleito presidente da Câ-
mara para a Gestão 2023/2024 
em Sessão Extraordinária. A 
eleição aconteceu após de-
cisão do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) em convo-
car uma nova eleição, depois 
de anular a sessão realizada 
no ano de 2021 que elegeu a 

Mesa Diretora presidida por 
Abraão Júnior, para o mesmo 
cargo no biênio 2023/2024. 

Os outros novos dirigen-
tes do Legislativo sapeense 
são os vereadores Antônio 
João Adolfo Leoncio, elei-
to vice-presidente; vereador 
Davyd Matias de Souza, elei-
to como 1° secretário, e José 
Agamenon Gomes de Brito, 
eleito como 2° secretário. Eles 
estarão responsáveis por di-
rigir os trabalhos do Parla-
mento Municipal no período 

de 24/03/2023 a 31/12/2024. 
 A sessão foi realizada na 

sede da Biblioteca Munici-
pal, já que a Câmara foi fe-
chada pelo então presidente, 
que enviou comunicado aos 
vereadores alegando que um 
curto circuito nas instalações 
elétricas do prédio impossi-
bilitaria o funcionamento da 
Casa e dos trabalhos legislati-
vos nos próximos dias. O pro-
blema só foi anunciado após a 
decisão do TJ de realizar no-
vas eleições.

O Partido Verde (PV) deve 
comandar a Federação Brasil da 
Esperança, para a campanha da 
eleição de 2024. A informação 
foi confirmada pelo presidente 
do partido Sargento Denis. A fe-
deração engloba o PC do B, PV e 
o PT. Ontem, em reunião da le-
genda, o PV antecipou apoio ao 
projeto eleitoral de Cícero Luce-
na, prefeito de João Pessoa, em 
uma possível disputa de reelei-
ção. Este é mais um movimento 
que indica a inclinação do pre-
feito da capital em direção à es-
querda, deixando a direita para 
as candidaturas de oposição.

Vereadores da legenda, 
como Emano Santos, Bosqui-
nho e Milanez Neto, já integra-
vam a base governista. O PV é 
o antigo partido do ex-prefeito 
e hoje deputado Luciano Car-
taxo (PT), principal adversário 
de Lucena.  “Eu acho que cada 
um tem o que contribuir. Esse 
anúncio vai nos ajudar no diálo-
go com PT e PCdoB, para se tra-
çar não um projeto pessoal, mas 
um projeto para cidade de João 
Pessoa”, disse Cícero destacan-
do a força do apoio da legenda. 

O partido presidido pelo 
Sargento Dênis integra a federa-

As contas de 2020 da Câ-
mara Municipal de Ibiara, 
foram reprovadas por irre-
gularidades na licitação de 
veículos pela 1ª Câmara do 
Tribunal de Contas da Pa-
raíba (TCE-PB), na sessão de 
ontem. à época, a casa esta-
va sob a presidência do ve-
reador Francinaldo Galdino 
de Lima. Cabe recurso con-
tra a decisão. 

Ainda durante a sessão, 
o órgão fracionário do TCE 
aprovou, com ressalvas, as 
prestações de contas das Câ-
maras Municipais de Con-
ceição, referentes ao exercí-
cio de 2020, e de Cajazeiras, 
referente a 2021. Houve apro-
vação, ainda, das contas do 
exercício de 2021 do Instituto 
de Previdência do Município 
de Poço de José de Moura. 

Além disso, a 1ª Câmara 
entendeu pela regularidade 
dos aspectos formais da dis-
pensa de licitação feita pela 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Urbano para 
aquisição, em 2020, de ali-

mentos destinados ao Pro-
grama “Está na Mesa”. 

Enquanto isso, as con-
tas do Gabinete de Comu-
nicação Social da Prefeitura 
de João Pessoa, correspon-
dentes ao exercício de 2021, 
foram aprovadas segundo 
entendimento do relator An-
tonio Gomes. A Secretaria 
de Estado da Administração 
também teve contratos e adi-
tivos decorrentes do Pregão 
Presencial 00324/2016, para 
locação de veículos, aprova-
dos nos termos do voto do re-
lator Fernando Catão.

O emprego de recursos 
federais fez a 2ª Câmara do 
TCE encaminhar ao Tribu-
nal de Contas da União os 
processos referentes a lici-
tações do Fundo Munici-
pal de Assistência Social 
de Campina Grande e do 
Fundo Municipal de Saú-
de de João Pessoa e, ainda, 
de denúncia apresentada 
por vereadores de Olivedos 
acerca da duplicidade de pa-
gamentos efetuados em 2019 

pela Prefeitura Municipal. 
Presidida pelo conse-

lheiro Fernando Catão, a 1ª 
Câmara do TCE é compos-
ta pelos conselheiros Fábio 
Nogueira, Antonio Gomes 
Vieira Filho e Renato Sérgio 
Santiago Melo (substituto). O 
Ministério Público de Con-
tas esteve representado pelo 
procurador Manoel Anto-
nio dos Santos Neto. Todos 
os julgamentos podem ser 
acompanhados pela TV TCE
-PB, Canal no YouTube.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO 2024) vai co-
meçar a ser discutida hoje, em 
uma audiência pública virtual 
para debater com a população 
as metas e prioridades a serem 
estabelecidas para o próximo 
ano orçamentário.

A audiência será conduzi-
da pela Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão que vai coordenar a 
elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. A transmissão 
será ao vivo pelos canais ofi-
ciais e redes sociais do Gover-
no (youtube.com/govparaiba)

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO tem o obje-
tivo de dar os parâmetros ne-
cessários para a elaboração da 
proposta 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 disponíveis 
em nosso Estado.

Após o processo de elabo-
ração do projeto de lei, o orça-
mentário é enviado à Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
onde uma comissão é escolhi-

da para avaliar o projeto, tendo 
um relator eleito para iniciar a 
tramitação O projeto de LDO 
deve ser enviado pelo Executi-
vo Estadual ao Congresso Na-
cional até o dia 15 de abril de 
cada ano, devendo ser devolvi-
do para sanção até o dia 17 de 
julho do mesmo ano.

 “O Governo do Estado 
quer ouvir a população sobre 
as necessidades mais premen-
tes para os cidadãos e respec-
tivas regiões. Este ano, vamos 
realizar três audiências públi-
cas, sendo essa primeira so-
bre a LDO, depois vamos dia-
logar com a população para 
construção do Plano Pluria-
nual (PPA), e posteriormente, 
vamos interagir com a socie-
dade no que concerne às prio-
ridades 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”, destacou o secretário 
de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Gilmar 
Martins.

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 poderá ser acessado pela 
população entre os dias 24 e 
31 de março. Qualquer pessoa 
poderá acessar o site, escolher 
a cidade em que reside, inse-
rir o número do CPF e a data 
de nascimento, para assim es-
colher três prioridades de in-
vestimentos para as respecti-
vas regiões.

Metas e prioridades para o próximo ano orçamentário serão definidas nos canais oficiais e redes sociais da PB

Debates da LDO começam hoje
audiência pública virtual

Como oferecer mais qua-
lidade de vida para as pes-
soas com transtorno do es-
pectro autista (TEA) na 
capital paraibana? Para ten-
tar responder esta pergunta, 
a Câmara Municipal de João 
Pessoa iniciou o debate, com 
a realização de uma  sessão 
especial. A sessão foi propos-
ta pelo vereador Guga (Pro-
gressistas).

O parlamentar justificou, 
em seu pedido de sessão es-
pecial, ao explicar a impor-
tância de debater a causa 
junto a familiares, amigos e 
várias entidades que atuam 
no suporte à pessoa autista, 
na capital paraibana.

“Enxergamos que não 
só as pessoas que possuem 
autismo, como também as 
mães deles, necessitam ser 
ouvidas e precisam de aten-
ção, com a criação de políti-
cas públicas voltadas a elas. 

Pretendemos com a realiza-
ção dessa sessão ser um elo 
entre o poder público e essas 
pessoas, ouvindo, sobretudo, 
os familiares que lidam dia-
riamente com as pessoas au-
tistas, para saber quais são as 
principais necessidades, di-
ficuldades que são enfrenta-
das”, afirmou.

A representante da Fu-
nad (Fundação Centro In-
tegrado de Apoio à Pessoa 
com Deficiência), Alice San-
tos, afirmou que a sessão es-
pecial, para além de trazer o 
tema da representatividade, 
também gera muitas refle-
xões e desafios a serem dis-
cutidos. 

“O autismo é um desa-
fio para as mães, como tam-
bém para os profissionais e 
gestores públicos, tanto para 
quem fomenta as políticas 
públicas, como para quem 
implementa essas políticas. 
No entanto, por mais que 
ainda tenhamos muitas lutas 
a travar, temos muitas vitó-

rias a comemorar, a exemplo 
da rede composta de treze 
pontos de atendimento às 
pessoas com deficiência de 
um modo geral no estado, 
alguns de gestão estadual e 
outros de gestão municipal. 
A rede CER (Centros Espe-
cializados em Reabilitação) 
atende hoje 841 autistas, so-
mente nos serviços de gestão 
estadual. Além disso, temos 
três CAA (Centro de Atendi-
mento ao Autista) que aten-
dem mais 883 autistas, tota-
lizando 1.724 pessoas com 
TEA atendidas. É uma luta 
incessante, incansável que 
não deve e não vai parar”, 
acrescentou.

A representante da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, Rejane Lira, disse que a 
Rede Municipal de Educação 
possui hoje 1.200 estudantes 
autistas, fechado em 2022, e 
para 2023 haverá um acrésci-
mo de 30% desse público ma-
triculado na Rede Municipal 
de João Pessoa.

CMJP debate qualidade de vida 
dos autistas em sessão especial

Arquimedes Natércio é eleito novo 
presidente da Câmara de Sapé

PV começa a discutir campanha e 
quer anunciar apoio a Cícero Lucena

TCE encontra irregularidades na 
licitação de veículos no legislativo

na capital

mesa diretora

de olho em 2024 ibiara

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Vereadores levaram ao plenário a discussão sobre o autismo e os tratamentos disponíveis

Foto: Ascom/CMJP

ção partidária com PT e PCdoB, 
siglas que já deram indicativo 
que podem apoiar Lucena, ape-
sar de divergências internas. 
Com essa movimentação, Cíce-
ro tenta neutralizar a tentativa 
de candidatura ao governo mu-
nicipal do PT, principalmente.  
Luciano Cartaxo, Cida Ramos 
e Marcos Henriques 

A movimentação é impor-
tante e deve ser sacramentada 
com o posicionamento do PV, 
que vai coordenar a federação 
no próximo processo eleitoral 
nos municípios. “Este ano o PC 
do B assume e para o próximo 
ano, já ajustamos em convenção 
nacional que o PV coordena as 
ações”, explica.

Sargento Denis apontou 
para a qualificação dos quadros 
da legenda para ocupar car-
gos no governo municipal, mas 
adiantou que por hora, não ha-
verá acordo de cargos. 

Além do PV, o Republicanos, 
que tem como presidente o de-
putado federal Hugo Mota, tam-
bém antecipou apoio à reeleição 
de Cícero Lucena. 

Foto: Divulgação

Membros do PV durante conversa sobre apoios para o próximo ano

n 

Contas do 
Gabinete de 
Comunicação 
Social da 
Prefeitura de 
João Pessoa, 
correspondentes 
ao exercício 
de 2021, foram 
aprovadas
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Ministro afirmou que as ações estratégicas relativas a usuários de drogas terão um olhar diferenciado do governo

Dino lança nova política antidrogas
proteção às mulheres

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

As políticas estratégicas re-
lativas a usuários de drogas te-
rão um olhar diferenciado do 
governo brasileiro. A ideia é 
tratar o tema de forma cientí-
fica, sem preconceitos, nem hi-
pocrisia. Segundo o ministro 
da Justiça e Segurança Públi-
ca, Flávio Dino, as políticas car-
regarão um “olhar para os ex-
cluídos”. E, a partir desse olhar, 
será necessário que as autorida-
des tenham coragem para pau-
tar temas e humildade para 
“ouvir” aqueles que, de fato, 
têm expertise sobre o tema.

As afirmações foram feitas 
durante o lançamento de uma 
das frentes estratégicas volta-
das para o assunto. No caso, a 
Estratégia Nacional de Aces-
so a Direitos para Mulheres na 
Política sobre Drogas. “Apre-
sentamos os eixos estruturan-
tes de uma política de drogas 
que seja atualizada, corajosa e 
séria”, disse o ministro duran-
te a solenidade. O ministro fez 
questão de deixar claro que o 
atual governo tem uma visão 
bastante diferente, na compa-
ração com a adotada pelo go-
verno anterior.

“Nós temos muitas distin-
ções em relação a essa extre-
ma direita desvairada (no que 
se refere às políticas de enfren-
tamento ao abuso de drogas). 
Uma das distinções que temos 
é que somos sérios. A gente 
trata os problemas com serie-
dade, coragem e compromis-
so. Não com demagogia. Não 
como quem propaga o ódio 
para ocultar as insuficiências 
das respostas que tem”, disse 
Flávio Dino.

De acordo com o minis-
tro, o vício em drogas é uma 
espécie de escravidão – algo 

que é combatido pelo atual 
governo nas mais diversas 
frentes. “Somos contra qual-
quer forma de escravidão ou 
escravização. Inclusive das 
pessoas que são escravizadas 
pelo abuso de álcool, drogas, 
ou que se entopem de remé-
dios todos os dias, inclusive 
ao norte da linha do Equador. 
Estes não são vistos como in-
desejáveis porque são grandes 
consumidores e geradores de 
lucros para as indústrias da 
morte”, disse Dino.

Ele enfatizou que o atual go-
verno não faz nenhum tipo de 
concessão ao crime organizado. 
“Quem ajudou o crime organi-
zado no Brasil foi quem fez uma 
política criminosa de prolifera-
ção de armas no país para forta-
lecer as quadrilhas e as facções. 
Nós estamos fazendo uma po-
lítica séria que entende que não 
é matando as pessoas que se re-
solvem problemas sociais, eco-
nômicos e políticos. E essas polí-
ticas estão em mãos capacitadas, 
preparadas e honradas”, com-
plementou.

O presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) afir-
mou na manhã de on-
tem que as suspeitas de 
que uma quadrilha liga-
da ao PCC pretendia ata-
car o senador Sérgio Moro 
(União Brasil), ex-minis-
tro da Justiça e Seguran-
ça Pública, são uma “ar-
mação” do ex-juiz federal.

“Quero ser cautelo-
so. Vou descobrir o que 
aconteceu. É visível que 
é uma armação do Moro. 
Eu vou pesquisar e saber 

o “porque” da sentença. 
Até porque fiquei saben-
do que a juíza não estava 
nem em atividade quan-
do deu a parecer pra ele”, 
disse Lula durante visi-
ta ao Complexo Naval de 
Itaguaí, no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) 
abriu na manhã de quar-
ta-feira (22) uma operação 
batizada ‘Sequaz’ contra 
uma quadrilha ligada ao 
PCC que pretendia ata-
car servidores públicos e 
autoridades, planejando 
assassinatos e extorsão 
mediante sequestro em 
quatro estados e no Dis-

trito Federal. Até o mo-
mento, nove investigados 
foram presos. Moro era 
um dos alvos da facção, 
segundo investigadores. 
Os criminosos se referiam 
ao ex-juiz com o codino-
me ‘Tóquio’.

A ordem para defla-
grar a operação partiu da 
juíza Gabriela Hardt, que 
foi substituta de Moro na 
13.ª Vara Federal Crimi-
nal de Curitiba na Ope-
ração Lava Jato. Gabriela 
substituiu Moro à fren-
te dos processos da Lava 
Jato na capital paranaen-
se após ele deixar a ma-

gistratura para entrar na 
política.

Lula questionou a deci-
são da juíza e disse querer 
saber os motivos que leva-
ram à operação. Nas redes 
sociais, na manhã desta 
quarta, Moro comentou a 
atuação das forças de segu-
rança. O senador afirmou 
que ele e sua família esta-
riam entre os alvos de ‘pla-
nos de retaliação do PCC’.

À época em que Moro 
era ministro da Justiça, 
ele coordenou a transfe-
rência e isolamento de li-
deranças da facção para 
presídios federais.

Lula vê “armação” de Moro sobre plano do PCC
operação sequaz

Rayanderson Guerra 

Agência  Estado

Isabella Alonso Panho 

Agência  Estado

Coube à secretária nacio-
nal de Políticas sobre Drogas, 
Marta Machado, detalhar a 
Estratégia Nacional de Aces-
so a Direitos para Mulheres 
na Política sobre Drogas lan-
çada ontem.

A secretária explicou que 
é um trabalho intersetorial 
que envolve diversos mi-
nistérios, com o objetivo de 
inaugurar uma nova políti-
ca sobre drogas, de promo-
ção dos direitos humanos e 
de combate a todas as formas 
de discriminação.

“Trata-se também de 
uma política que conside-
ra os compromissos inter-
nacionais assumidos pelo 
Brasil e que apontam para 
a necessidade de um olhar 
atento, especial, para as vul-
nerabilidades das mulheres 
que usam drogas e que vi-
vem em contexto de narco-
tráfico”, acrescentou.

Marta Machado lembrou 
um relatório das Nações Uni-
das, segundo o qual, embo-
ra as mulheres não represen-
tem a maioria dos usuários de 
drogas, elas são “afetadas de 
forma desproporcional” pelo 
estigma, pelo preconceito “e 
por diversas formas de vio-

lência, em especial, a violên-
cia sexual”.

De acordo com a secretá-
ria, a vulnerabilidade é ain-
da maior quando abrange 
mulheres negras e indígenas, 
uma vez que estas vivem em 
contextos de disputas sociais 
violentas, incluindo narcotrá-
fico e outras redes legais. Nes-
se sentido, Marta Machado 
diz que é necessário um “olhar 
específico” para esses grupos. 

Primeiras ações
“Hoje, como primeira 

ação da estratégia de mu-
lheres, o ministro Flávio 
Dino criou o grupo de tra-
balho com participação de 
oito ministérios. Será uma 
rede permanente de articu-
lação institucional para dis-
cussão, formação e execução 
de ações de cidadania e aces-
so a direitos para mulheres”.

Marta Machado detalhou 
que, conforme previsto no 
edital, haverá financiamen-
to para organizações da so-
ciedade civil que atuam com 
diferentes grupos de mulhe-
res, com o objetivo de fomen-
tar cidadania acesso ao traba-
lho e renda acesso à justiça e 
a participação social.

Secretária cita detalhes de 
estratégias para mulheres

O senador Sérgio Moro 
(Podemos-PR) rebateu na 
tarde de ontem a afirmação 
do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) de que o 
plano para o seu assassina-
to seria uma “armação”. “Se 
acontecer algo, a responsa-
bilidade é de Lula”, afirmou 
o ex-juiz federal.

A declaração foi dada 
durante entrevista à CNN. 
O senador disse também 
que espera “no mínimo, 
uma retratação” e que, até o 
momento, não foi procura-

do por membros do PT ou 
parlamentares da base do 
governo para um pedido de 
desculpas. “Vejo o presiden-
te dando risada de uma fa-
mília ameaçada pelo crime 
organizado. Essas declara-
ções me causaram muita re-
volta”, disse Moro.

Ontem de manhã, du-
rante visita ao Complexo 
Naval de Itaguaí, no Rio de 
Janeiro, Lula disse “ser vi-
sível” que o plano do PCC 
para assassinar Sérgio 
Moro é uma “armação”. O 
presidente disse, em meio 
a apoiadores, que irá “pes-
quisar e saber o ‘porquê’ 
da sentença. Até porque fi-

quei sabendo que a juíza não 
estava nem em atividade 
quando deu o parecer pra 
ele (Moro)”.

Nove pessoas foram pre-
sas na manhã de quarta-fei-
ra, 22, na Operação Sequaz, 
que descobriu um plano do 
PCC para assassinar o ex-
juiz federal Sérgio Moro e o 
promotor de Justiça Lincoln 
Gakiya, além de outras au-
toridades. A motivação do 
plano seria a transferência 
de lideranças da facção para 
presídios federais.

O caso tomou grandes 
proporções e mergulhou em 
uma disputa de narrativas 
as esferas da polarização 

política do país. Aliados do 
governo e ministros vieram 
a público defender o presi-
dente Lula, que disse, às vés-
peras da Operação Sequaz, 
que quando estava preso em 
Curitiba queria se vingar do 
senador Sérgio Moro.

Durante a entrevista, 
Moro também comentou so-
bre o projeto de lei apresen-
tado ao Senado na quarta-
feira (22), cujo objeto é punir 
a elaboração de atentados 
contra autoridades. O se-
nador negou que a propos-
ta é uma tentativa de politi-
zação e reiterou que espera 
o “apoio expresso do presi-
dente da República”.

Senador rebate declaração do presidente

Após uma queda de bra-
ço que se arrasta há mais 
de 50 dias entre senadores 
e o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), o presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), decidiu, nesta 
quinta-feira (23), que a aná-
lise de medidas provisórias 
enviadas pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao 
Congresso Nacional voltará 
a seguir o rito previsto pela 
Constituição Federal.

Desde 2020, para dar 
agilidade ao trabalho dos 

parlamentares, que passa-
ram a ter sessões remotas, 
por causa da pandemia da 
Covid-19, um ato conjunto 
das mesas da Câmara e do 
Senado eliminou a neces-
sidade de análise de MPs 
em comissões mistas. As-
sim, as medidas provisórias 
passaram a ser analisadas 
diretamente no plenário – 
primeiro na Câmara, por 
90 dias, e depois no Sena-
do, por 30 dias –, permitida 
emendas. A medida foi jus-
tificada, à época, como ex-
cepcionalíssima em razão 
das medidas emergenciais 
sanitárias impostas pela 
pandemia.

Com a decisão do pre-
sidente do Senado, em res-
peito a um acordo anterior 
com o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira, as MPs 
que foram enviadas pelo 
governo do ex-presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que ain-
da serão apreciadas pelo 
Congresso, seguirão o rito 
adotado durante a pande-
mia de votação direta nos 
plenários. Já as MPs envia-
das pelo governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva passarão pelas comis-
sões mistas, que devem ter 
imediatamente seus mem-
bros indicados pelos líderes 
de cada Casa. 

Emergência
A decisão de Pacheco é 

uma resposta a uma ques-
tão de ordem, apresentada à 
Mesa do Senado, pelo líder 
da maioria, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), pedindo o re-
torno imediato do funciona-
mento das comissões mistas 
com análise prévia das co-
missões, tal qual era antes 
da pandemia. Isso porque 
a tramitação de MPs envia-
das pelo governo Lula - en-
tre elas a de reorganização 
da Esplanada e a de reone-
ração de combustíveis – está 
travada no Congresso dian-
te da falta de consenso entre 
as casas legislativas.

MPs voltarão a passar por comissão mista
polêmica no congresso

Karine Melo 

Agência  Brasil

Flávio Dino lançou a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas

n 

Dino fez 
questão de 
deixar claro 
que o atual 
governo tem 
visão bastante 
diferente, na 
comparação 
com a adotada 
pelo governo 
anterior

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

“Apresentamos 
os eixos 
estruturantes 
de uma política 
de drogas que 
seja atualizada, 
corajosa e séria

Flávio Dino 
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Relatório da Escola de Economia de Kiev analisou os principais setores impactados pelos ataques russos no país 

Danos atingem mais de R$ 750 bilhões
guerra na ucrânia

Fernanda Freire 

Agência Estado

A guerra na Ucrânia ul-
trapassou os 390 dias e soma 
mais de US$ 143,8 bilhões, 
o equivalente a R$ 756,9 bi-
lhões de perdas aos cofres 
ucranianos, segundo levan-
tamento da Escola de Econo-
mia de Kiev (KSE) divulgado 
na última quarta-feira.

Financiado pelo gover-
no do Reino Unido e com o 
apoio da Agência dos Esta-
dos Unidos para o Desen-
volvimento Internacional 
(USAID), o relatório anali-
sou os principais setores im-
pactados pelos ataques rus-
sos. Os três segmentos mais 
atingidos pela guerra são o 
parque habitacional, a infra-
estrutura e a indústria/em-
presas.

Em primeiro lugar, o par-
que habitacional supera 150 
mil prédios residenciais da-
nificados ou destruídos, que 
causaram US$ 53,6 bilhões 
(R$ 282,1 bilhões) em danos. 
As intentonas russas atin-
giram três prédios residen-
ciais na última quarta-feira, 
um em Zaporizhzhia e dois 
em Kiev.

Em segundo lugar está 
a esfera da infraestrutura, 
mais de 25 mil quilômetros 
de estradas estaduais e lo-
cais e 344 pontes e cruza-
mentos foram destruídos ou 
danificados. As perdas nes-
te segmento são estimadas 
em US$ 36,2 bilhões (R$ 190,5 
bilhões).

O terceiro setor mais pre-
judicado pela guerra envol-
ve a indústria e empresas, 
no entanto, os pesquisado-

n 

O relatório é uma 
iniciativa do projeto 
‘A Rússia pagará’, 
uma plataforma que 
estimula cidadãos, 
empresários e 
organizações a 
relatarem os danos 
materiais causados 
pela guerra

Foto: Fotos Públicas

Aprovação ocorre em meio à controversa reforma judicial que pode beneficiar Netanyahu (C), alvo de acusações de corrupção

 O Parlamento de Israel 
aprovou ontem uma lei que 
impede o primeiro-minis-
tro de ser removido do car-
go, uma mudança que opo-
sitores dizem ter sido feita 
sob medida para Binyamin 
Netanyahu. A aprovação 
ocorre em meio à contro-
versa reforma judicial que 
pode beneficiar o premiê 
alvo de acusações de cor-
rupção e que jogou o país 
em uma intensa crise polí-
tica e social, com milhares 
indo às ruas protestar to-
das as semanas.

A coa l i zão de Ne-
tanyahu aprovou uma le-
gislação que protegeria o 
líder israelense de ser con-
siderado inapto para go-
vernar por causa de seu 
julgamento por corrupção 
e alegações de conflito de 
interesses em torno de seu 
envolvimento nas mudan-
ças legais do país. Após 
a aprovação, milhares de 
pessoas voltaram às ruas 
em todo o país, bloqueando 
o tráfego nas principais ro-
dovias e entrando em con-
fronto com a polícia, em 
uma onda de agitações que 
não dá sinais de diminuir, 
especialmente à medida 

que a reforma avança.
A lei foi aprovada em 

uma votação matinal por 
61 a 47 no Knesset, o Parla-
mento israelense, após um 
debate que durou a noite 
toda. Netanyahu, sentado 
com seu ministro da Jus-
tiça e o arquiteto da refor-
ma, Yariv Levin, foi visto 
sorrindo durante a votação.

A nova lei estabelece 
que um primeiro-minis-
tro só pode ser considera-
do inapto para governar 
por motivos de saúde físi-
ca ou mental e que somente 
ele ou seu governo podem 
tomar essa decisão. Ante-
riormente, a lei não especi-

ficava o que constituía inca-
pacidade ou a base sobre a 
qual a incapacidade pode-
ria ser declarada, embora 
implicasse que outros mo-
tivos que não apenas a saú-
de poderiam ser usados.

Na prática, a lei tira o 
poder de remoção das 
mãos do procurador-geral 
e do tribunal e o coloca nas 
mãos do Parlamento. Se o 
primeiro-ministro não es-
tiver disposto a ser desti-
tuído do cargo, mesmo que 
temporariamente, seria ne-
cessário o voto de três quar-
tos dos ministros do gabi-
nete e uma maioria de 80 
legisladores para fazê-lo.

Parlamento de Israel aprova lei que protege 
Binyamin Netanyahu de ser removido do cargo

primeiro-ministro

res reduziram a estimativa 
de perdas de US$ 13 bilhões 
(R$ 68,4 bilhões) em dezem-
bro de 2022 para US$ 11,3 bi-
lhões (R$ 59,4 bilhões) no fi-
nal de fevereiro de 2023. “A 
queda ocorreu devido à rea-
valiação da situação das em-
presas após o recebimento 
de informações atualizadas 
sobre os resultados dos da-
nos aos ativos após o bom-
bardeio”, explica o relatório.

Com as constantes explo-
sões às instituições de ensino, 
como a desta quarta-feira, em 
Kiev, a educação também foi 
uma área bastante impactada 
pela guerra. As perdas nesse 
setor aumentaram em cerca 
de 30 vezes em comparação 
com os cálculos de dezembro, 
passando de US$ 300 milhões 
(R$ 1,5 bilhão) para US$ 8,9 bi-
lhões (R$ 46,8 bilhões).

‘A Rússia pagará’
O relatório é uma iniciati-

va do projeto ‘A Rússia paga-
rá’, uma plataforma que esti-
mula cidadãos, empresários 
e organizações a relatarem 
os danos materiais causados 
pela guerra. “Conte-nos so-
bre suas perdas - faça a Rús-
sia pagar”, diz o site.

 

“É como se não existís-
semos”, lamenta Lauren-
ce Briens, uma das centenas 
de milhares de pessoas que 
protestaram ontem contra a 
reforma da previdência do 
presidente liberal Emmanuel 
Macron, a quem os sindicatos 
acusam de querer incendiar 
as ruas. Macron defendeu, um 
dia antes, a entrada em vigor 
da reforma até o fim do ano.

“Esta reforma é necessá-
ria. Não me faz feliz. Teria 
preferido não fazê-la”, decla-
rou o presidente em uma en-
trevista aos canais TF1 e Fran-
ce 2, na qual reconheceu a 
“impopularidade” da medida

De acordo com o ministé-
rio do Interior francês, ao me-
nos 1,089 milhão de pesso-
as participam da jornada de 
protestos de ontem em Paris, 
onde ocorreram confrontos 
pontuais com a polícia, e em 
outras cidades como Nantes 
ou Rennes, num contexto de 
forte tensão social. Os sindi-
catos convocaram o nono dia 
de greve e manifestações, o 
primeiro desde que Macron 
decidiu adotar por decreto, 
há uma semana, a reforma 

da previdência. Temendo per-
der a votação no Parlamento, 
o presidente decidiu impor o 
aumento da idade de aposen-
tadoria de 62 para 64 anos até 
2030 e o aumento da contri-
buição para 43 anos, e não 42 
como agora, até 2027, em vir-
tude de uma disposição legal 
e controvérsia.

“Estou muito zangado, 
trataram-nos como crianças”, 
diz Briens, em Paris. O fono-
audiólogo de 61 anos decidiu 
falar depois de ouvir a en-
trevista de Macron na quar-
ta-feira.

Apoio popular
O líder do sindicato CFDT, 

Laurent Berger, pediu “ações 
não violentas” para não per-
der o apoio da maior parte 
da opinião pública. Oposi-
ção agora, recorrerá a vias ju-
diciais para impedir o proje-
to, que eleva a idade mínima 
de aposentadoria na França 
de 62 para 64 anos, de ser im-
plementado. Mas a manifes-
tação de ontem é considerada 
crucial para saber se os mani-
festantes conseguirão man-
ter viva a mobilização con-
tra a reforma que aguarda a 
aprovação final do Conselho 
Constitucional. 

Milhares de pessoas voltam  
a realizar protestos na França

reforma da previdência

O governo finlandês 
está promovendo um con-
curso cultural e vai selecio-
nar dez pessoas interessadas 
em aprender sobre felicida-
de no país. Serão quatro dias 
de imersão em dinâmicas 
com coaches da Finlândia 
no Kuru Resort, um centro 
de retiro privado na região 
dos lagos finlandês.

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) divul-
gou na última segunda-fei-
ra o Relatório Mundial de 
Felicidade 2023, que apon-
tou a Finlândia em primeiro 
lugar no ranking dos países 
mais felizes do mundo.

O local escolhido conta 
com vista privilegiada das 
montanhas, spa particular, 

sauna, lareira, arquitetura 
moderna e todas as despesas 
de viagem e acomodação se-
rão pagas pela agência Visit 
Finland, parte de uma ONG 
mantida integralmente pelo 
governo da Finlândia. As ins-
crições vão até o dia 2 de abril 
e qualquer pessoa acima de 
18 anos pode participar.

O boletim de notícias es-
tadunidense Morning Brew 
publicou em seu perfil no 
Twitter algumas fotos do re-
sort. A hospedagem oferece 
acomodações luxuosas e mo-
mentos de relaxamento em 
meio a natureza finlandesa.

A diária aos finais de se-
mana para duas pessoas, de 
acordo com a opção de agen-
damento no site do resort e 
dependendo do tipo de pa-
cote escolhido, custa a partir 
de 329 euros (R$ 1.872).

Governo da Finlândia vai pagar viagem para 
dez pessoas estudarem felicidade no país

concurso cultural

Agência Estado

Agência Estado

Fernanda Freire 

Agência Estado

Relatório
A ONU divulgou na 

última segunda-feira o 
Relatório Mundial de 
Felicidade 2023, que 
apontou a Finlândia 

em primeiro lugar no 
ranking dos países mais 

felizes do mundo

Como participar?
As regras do concurso são 

simples, primeiro, é necessá-
rio preencher um formulário 

de inscrição com detalhes de 
contato, depois, publicar um 
vídeo no Instagram ou Tik-
Tok contando em inglês por-
que deve ser o escolhido. Na 
publicação, é indicado usar 
as hashtags #FindYourInner-
Finn e #VisitFinland e mar-
car o perfil Visit Finland (@
ourfinland), a agência de via-
gens que está organizando o 
concurso.

O anúncio publicado pela 
agência nas redes sociais 
soma mais de meio milhão 
de visualizações e centenas 
de pessoas em todo o mun-
do já estão publicando vídeos 
para concorrer à viagem. Os 
participantes terão aulas ex-
clusivas sobre quatro eixos 
principais: natureza e estilo 
de vida, saúde e equilíbrio, 
design e cotidiano e alimen-
tação e bem-estar.
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Grandes corredores reple-
tos de ovos de chocolate, gôn-
dolas recheadas de doces e 
mais ofertas de peixes e vi-
nhos. Dias após o fim do Car-
naval, esse já era o cenário en-
contrado pelos consumidores 
no comércio paraibano, uma 
demonstração de que a eco-
nomia está apostando alto na 
Páscoa. Segundo o presidente 
da Associação de Supermer-
cados da Paraíba (ASPB), Cí-
cero Bernardo da Silva, a ex-

pectativa dos lojistas é ter um 
aumento de 10% nas vendas 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, mesmo 
com os preços mais elevados. 

Apesar do início adianta-
do das campanhas em alu-
são ao feriado, que, neste ano, 
acontece de 7 a 9 de abril, o 
movimento para as compras 
tende a disparar mesmo só 
na Semana Santa. “Tradicio-
nalmente, a feira da Páscoa 
é feita em cima da hora. Até 

lá, seguimos vendendo mais 
lentamente e, na véspera, te-
mos um grande crescimento 
da demanda por itens que fa-
zem referência à ocasião”, dis-
se Cícero. 

Carrinhos cheios
Os especialistas tam-

bém acreditam em carrinhos 
cheios nos próximos dias. 
Para o economista Horácio 
Forte, a próxima Páscoa deve-
rá ser uma das melhores dos 

últimos cinco anos. “Cada vez 
mais, estamos vendo o arrefe-
cimento da pandemia da Co-
vid-19, as pessoas estão mais 
suscetíveis ao consumo e as 
indústrias estão preparadas 
para abastecer bem os super-
mercados”, disse ele, que é 
presidente da H. Forte Solu-
ções Educacionais, associa-
da à Fundação Dom Cabral 
(FDC) na Paraíba e em Per-
nambuco. 

Horácio também explicou 

que os supermercados locais 
podem absorver uma parcela 
de clientes que, em outras épo-
cas, faziam as compras de cho-
colates em outras lojas, como 
nas Americanas. Desde janei-
ro, a gigante brasileira está 
sob recuperação judicial de-
pois do anúncio de “inconsis-
tências em lançamentos con-
tábeis”, que chegam a bilhões 
de reais. A marca se autode-
clara a maior varejista de ovos 
de Páscoa em todo o mundo.

Setor está otimista quanto à procura dos consumidores por ovos de chocolate, peixes e vinhos, apesar dos preços

Vendas devem subir 10% na Páscoa
supermercados 

Além dos ovos e produtos 
de chocolate, a Páscoa tam-
bém movimenta outros seg-
mentos do comércio de ali-
mentos e bebidas, a exemplo 
de vinhos, pescados e colom-
ba pascal, e o setor de ser-
viços, no segmento de res-
taurantes. A Federação do 
Comércio de Bens e Serviços 
da Paraíba (Fecomércio-PB) 
também estima um cresci-
mento nas vendas, em rela-
ção a 2022.

Conforme o presidente 
da Fecomércio-PB, Marconi 
Medeiros, a data movimenta 
restaurantes e supermerca-
dos, por causa dos momen-
tos de confraternização entre 
familiares e amigos. “Além 
dos chocolates e derivados 
do cacau, notamos aumento 
na venda de peixes e crustá-
ceos, que são muito procura-
dos nesta época, bem como 
de vinhos. Este é, ainda, um 
período que se presenteia 
bastante, principalmente as 
crianças e os familiares”.

O presidente da Associa-
ção de Supermercados da 
Paraíba, Cícero Bernardo, 
afirma que as lojas já estão 
abastecidas com os produ-
tos, com foco no consumo 
da Páscoa. O GPA, grupo 
controlador do Pão de Açú-
car e Mercado Extra, esti-
ma um desempenho 10% 

superior a 2022 e disponibi-
liza conveniência na compra 
dos produtos, apostando no 
crescimento de vendas da ca-
tegoria nos sites e aplicativos 
próprios e em parceiros dos 
serviços de entrega. Confor-
me o GPA, 25% das vendas 
de vinhos são realizadas por 
meio do comércio eletrônico.

Delivery  
No serviço de entrega, há 

opção de recebimento em 
duas horas, entrega agen-
dada e modalidade “Clique 
e Retire”, com retirada das 
compras em uma loja física, 
em uma hora. Outra possi-
bilidade é a opção “Pra Já”, 
serviço de entrega em minu-
tos, complementando a op-
ção de compra rápida por 
meio dos principais aplica-
tivos do mercado. 

Os consumidores que 
comprarem vinhos, quei-
jos e cervejas com o cartão 
Pão de Açúcar Itaucard te-
rão mais 20% de desconto.

Na família do servidor 
público, Ubiratan Carva-
lho, a Páscoa é momento de 
reunir a família para cele-
brar. Cada integrante leva 
um prato, sem poder faltar 
bacalhau, e o vinho é a be-
bida da ocasião. “Os preços 
de alimentos e bebidas, no 
geral, estão absurdos. Mas, 
é preciso pesquisar antes 
de comprar para segurar os 
gastos”.

Data movimenta comércio 
de alimentos e de bebidas

A procura por vinhos aumenta durante a Semana Santa, assim como as vendas de pescados e produtos com chocolate

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Pesquisa da empresa de 
consultoria Kantar indica 
que, em 2022, o Brasil regis-
trou sete milhões de novos 
lares compradores de ovos de 
chocolate, em comparação a 
2020. No total, 36,2% dos la-
res brasileiros consumiram 
ovos de chocolate em 2022, 
um acréscimo de 12,5% em 
relação a 2020.

A empresa prevê que a 
tendência de crescimento seja 
mantida. Contudo, para arcar 
com os preços, os consumido-
res podem preferir produtos 
artesanais, que representam 

metade do consumo nacio-
nal, segundo a Kantar.

Ubiratan Carvalho e a es-
posa Érica Araújo já deixaram 
de comprar ovos de chocola-
tes industrializados há algu-
mas Páscoas. “Eu acho os ar-
tesanais mais gostosos e as 
crianças gostam mais. Estive 
olhando os preços nos super-
mercados, por curiosidade, e 
estão muito caros”, afirma ela.

O GPA prevê um aumen-
to de duplo dígito nas ven-
das de chocolates, em relação 
a 2021, impulsionado princi-
palmente pela tendência de 

migração de alguns consumi-
dores de ovos de Páscoa para 
chocolates em barras, caixas 
de bombons e wafers cober-
tos. Acompanhando as mu-
danças de consumo, a rede 
Mercado Extra realiza a pro-
moção “Páscoa a R$ 10”, até a 
próxima segunda-feira. Por 
exemplo, com R$ 10, o con-
sumidor leva 10 unidades de 
bombons Sonho de Valsa, 
Ouro Branco e Tortuguitas; 
ou cinco unidades de Kit Kat 
e Bis Extra; ou quatro unida-
des de Twix e Snickers.

Para o executivo de contas 

sênior da divisão Worldpanel 
da Kantar, Lucas Farias, é im-
portante que as empresas es-
tejam atentas às movimenta-
ções do mercado. “Os recentes 
problemas financeiros da Lo-
jas Americanas podem trazer 
mudanças nas escolhas de ca-
nais, pois a varejista se des-
ponta entre os consumidores 
nas categorias de indulgên-
cias, visto que 26% dos lares 
compram snacks, biscoitos e 
chocolates em suas lojas físi-
cas ou online. Já na Páscoa, ela 
representa 15% das vendas de 
ovos de chocolates no Brasil”.

Consumidor busca economizar nas compras

Os problemas e poten-
ciais da avicultura caipira da 
Paraíba foram tema de dis-
cussão num Fórum Estadual 
realizado, ontem, em Campi-
na Grande. O evento aconte-
ceu na sede do Instituto Na-
cional do Semiárido (INSA) 
e contou com a participação 
de criadores, profissionais, 
Sistema OCB, entidades pú-
blicas, bancos e diversas as-
sociações de criadores.

O vice-presidente do Sis-
tema Faepa/Senar-PB, João 
de Deus Rodrigues, represen-
tou a instituição e falou sobre 
o tema “O papel da Federação 
no desenvolvimento do ar-
ranjo produtivo da avicultu-
ra caipira da Paraíba – Como 
reduzir os custos de produção 
e melhorar a competitivida-
de”. “Nossa participação vai 
no sentido de oferecer toda es-
trutura em apoio aos peque-

nos produtores da avicultura 
caipira do estado. Essa é uma 
cadeia produtiva amplamen-
te difundida na Paraíba e que 
exige o nosso apoio, inclusive 
no debate social, para estimu-
lar as compras públicas entre 
outros benefícios, por exem-
plo”, afirmou.

Além da capacitação, o 
evento também serviu para 
apresentar cenários da ini-
ciativa privada.

Faepa discute problemas e potenciais 
da avicultura caipira em Campina

Fórum estadual

O chocolate, um dos pro-
dutos mais procurados para a 
Páscoa, registra uma diferença 
nos preços de R$ 33,54, segun-
do constata pesquisa realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP), nos super-
mercados de João Pessoa. Um 
dos produtos pesquisados foi o 
Hotwheels Lacta 166g, com os 
preços oscilando entre R$ 47,45 
e R$ 80,99, variação de 70,68%. 

A maior variação, 71,14% 
ficou com a caixa de choco-
late Ferrero Rocher, com 12 
unidades e 150g, com preços 
entre R$ 22,49 e R$ 38,49, dife-
rença de R$ 16. O levantamen-
to do Procon-JP traz preços de 
56 itens pesquisados em 13 es-
tabelecimentos.

Outras duas diferenças 
significativas foram no Ovo de 
Páscoa Ferrero Rocher 365g, 
com preços entre R$ 92,80 e R$ 

119,90, variação de 29,20%; e no 
Laka/Diamante Negro (meio 
a meio) Lacta 500g, R$ 25,91, 
com preços entre R$ 78,99 e 
R$ 104,90; variação de 38,80%.

Outras variações que cha-
mam a atenção foram regis-
tradas na caixa de chocolate 
Lacta 250,6g, 61,68%, com pre-
ços entre R$ 9,89 e R$ 15,99, 
diferença de R$ 6,10; e no Bis 
Lacta 318g, 60,01%, com pre-
ços entre R$ 42,49 e R$ 67,99.

Diferença no preço do chocolate 
passa de R$ 33 em João Pessoa

pesquisa procon

Foto: Ortilo Antônio

Demanda
Comerciantes esperam 
aumento das compras 

nos dias que antecedem 
as celebrações da 

Páscoa, melhorando o 
desempenho do setor

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 +1,01%

R$ 5,290
-2,29%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

+0,81%

R$ 5,735

Libra  Esterlina

+0,73%

R$ 6,498

Ibovespa

97.926 pts

Selic

Fixada em 22 de 
março de 2023

13,75%
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Principal índice do mercado de ações brasileiro fechou, ontem, no menor nível desde 18 de julho do ano passado

Bolsa cai 2,29% sob efeito da Selic
reação negativa

Luís Eduardo Leal 

Agência Estado

Após ter estacionado no 
nível de 100 mil pontos nas 
três sessões anteriores, o Ibo-
vespa tomou o elevador e des-
ceu quatro andares, em senti-
do contrário ao de Nova York, 
ontem, tocando no pior mo-
mento os 96 mil pontos, a 96 
996,84 (-3,22%), em patamar 
não visto no intradia desde 19 
de julho passado (96.917,30). 
Ao fim, a referência da B3 
mostrava queda de 2,29%, 
aos 97.926,34 pontos, saindo 
de máxima aos 101.125,76 e de 
abertura a 100.221,10. 

A queda veio após a de-
cisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Ban-
co Central em manter a taxa 
básica de juros, a Selic, em 
13,75% ao ano. Um pouco me-
nos moderado, o giro foi a R$ 
25,7 bilhões no dia pós-Co-
pom, de sinal ainda duro, 
mais do que o previsto, sobre 
a orientação da política mo-
netária, sem cortes da Selic de 
13,75% à vista do BC. Assim, 
o Ibovespa fechou no menor 
nível desde 18 de julho, en-
tão aos 96.916,13 pontos. Em 
porcentual, foi a maior per-
da para o índice da B3 desde 
o tombo de 3,06% na abertu-
ra do ano, no dia 2 de janeiro. 

Repercussão
Sem qualquer estímulo 

ao apetite por risco, o Ibo-
vespa passou a tarde reno-
vando mínimas, sem exce-
ções entre as ações de maior 

peso no índice - e buscan-
do novos pisos à medida 
que os índices de NY foram 
perdendo força, com Dow 
Jones e S&P 500 levemente 
em baixa em parte da tar-
de, mas não no fechamento 
(ao fim, Dow Jones +0,23%, 
S&P 500 +0,30% e Nasdaq 
+1,01%).

Aqui, as ações de com-
modities embicaram para 
baixo (Vale ON -2,57%, Pe-
trobras ON -1,96% e PN 
-2,27%), em sessão negati-
va também para os preços 
do minério e do petróleo, 
enquanto as perdas entre 
as ações de grandes ban-
cos chegaram a 3,46% (Bra-

desco PN) no encerramen-
to da sessão, afetadas em 
bloco por temores quan-
to ao risco de elevação da 
inadimplência nos futuros 
resultados das instituições 
financeiras, em cenário de 
juros muito altos.

“A manutenção da Se-
lic ontem à noite já era es-
perada, mas o que causou 
aversão a risco hoje foi o 
comunicado, o tom mais 
conservador do Copom, na 
medida em que havia certo 
otimismo: uma expectativa 
de que o BC poderia dar in-
dicação quanto à possibili-
dade de antecipar o ciclo de 
redução da taxa de juros, 

até pelos problemas no sis-
tema bancário dos Estados 
Unidos, que resultaram em 
tom mais leve na comuni-
cação do Federal Reserve, 
ontem, na decisão sobre ju-
ros por lá”, observa Paulo 
Luives, especialista da Va-
lor Investimentos, desta-
cando a queda nas empre-
sas de varejo e do setor de 
saúde na B3, sensíveis aos 
juros elevados que ainda 
persistem no cenário.

Na ponta perdedora do 
Ibovespa, Magazine Lui-
za (-13,37%) e Gol (-10,08%), 
com Embraer (+1,78%) e 
Minerva (+1,33%) no can-
to oposto. 

“O Ibovespa derreteu com 
o comunicado do Copom. A 
referência ao arcabouço fiscal 
no balanço de riscos foi leve - 
arcabouço que por sinal ain-
da não saiu. Houve também 
referências à crise bancária lá 
fora e às dificuldades de cré-
dito, aqui, mas de forma não 
tão relevante nas considera-
ções do BC. O mais relevan-
te foram as observações sobre 
o nível de inflação e a acele-
ração do núcleo, que continua 
aquecido”, diz Alan Dias Pi-
mentel, especialista em renda 
variável da Blue3 Investimen-
tos. “O BC deixou bem claro 
que vai perseguir a meta e 
que vai manter a estratégia, 
para fazer com que a inflação 
convirja à meta”, acrescenta.

Para o ex-diretor de As-
suntos Internacionais do BC 
Tony Volpon, que já ocupou 
posições em instituições fi-
nanceiras como Nomura e 
UBS, faltou “visão de jogo” 
aos diretores do Banco Cen-
tral, em percepção “estrei-
ta” do cenário econômico, 
ao justificarem a decisão do 
Copom. Algum alívio no ní-
vel de contração poderia ter 
sido sinalizado para as pró-
ximas reuniões do comitê de 
política monetária em função 
dos sinais de crise de crédi-
to, avalia Volpon, conforme 

relato do jornalista Vinicius 
Neder, do Broadcast no Rio 
de Janeiro. 

Guerra ao Copom 
Desde a noite de quarta-

feira, o governo tem se posi-
cionado contra o tom ainda 
mais firme adotado pelo Co-
pom, sob fogo cerrado prati-
camente desde o início do ter-
ceiro mandato do presidente 
Lula, que resiste à ideia de au-
tonomia do BC e sugere que 
Roberto Campos Neto, presi-
dente da autarquia, tem inde-
pendência questionável por 
sinais de simpatia à adminis-
tração anterior. Do ministro 
Fernando Haddad (Fazen-
da) à presidente do PT, Glei-
si Hoffmann, o governo rea-
giu rapidamente ao tom do 
comunicado da quarta-feira.

Hoje, o presidente Lula 
disse que a decisão do BC, 
sem “explicação nenhu-
ma no mundo”, será julga-
da pela História. E sugeriu 
que o Senado precisa “cui-
dar” de Campos Neto - o que 
pode ser interpretado, no li-
mite, como referência vela-
da a uma das atribuições de 
senadores, a de votar pelo 
afastamento inclusive de au-
toridade monetária, caso en-
tendam que não está cum-
prindo seu papel.

Ao final do dia, a referência da B3 mostrava queda no índice, aos 97.926,34 pontos

Decisão do Banco Central 
afeta o mercado de ações

A Caixa registrou um lu-
cro líquido de R$ 9,2 bilhões 
em 2022, lucro líquido contábil 
de R$ 9,8 bilhões e patrimônio 
líquido de R$ 122,6 bilhões, o 
que representa um aumento 
de 9,9% em 12 meses, de acor-
do com balanço divulgado on-
tem pelo banco. Segundo os 
dados, o saldo na carteira de 
crédito total foi R$ 1 trilhão, 
com crescimento de 16,7% so-
bre 2021, com saldo de R$ 637,9 
bilhões na carteira de crédito 
imobiliário (+ 13,6%).

Foram registrados R$ 
509,8 bilhões em originação 
de crédito total, com cresci-
mento de 16,6% em relação a 
2021; R$ 161,7 bilhões em con-
tratações de crédito imobiliá-
rio, representando crescimen-
to de 15% sobre 2021; R$ 91,2 
bilhões em contratações de 
crédito imobiliário linha de 
crédito do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), com crescimento de 
10,1% em comparação a 2021; 
R$ 70,5 bilhões em contrata-
ções de crédito imobiliário 
FGTS, representando cresci-
mento de 22,2% em compa-
ração a 2021.

De acordo com o vice-pre-
sidente de Finanças e Contro-
ladoria da Caixa, Marcos Bra-
siliano Rosa, o resultado do 
banco não se mede exclusi-
vamente pelo seu lucro e sim 
pela forma como entrega re-
sultados para a sociedade e no 
papel que exerce no desenvol-

vimento do país quando em-
presta recursos para todos.

Ele destacou que o ban-
co pagou no ano passado R$ 
308,9 bilhões em benefícios so-
ciais, R$ 123,8 bilhões em be-
nefícios do INSS (crescimen-
to de 9,1% em relação a 2021), 
R$ 111,4 bilhões em benefí-
cios do Auxílio Brasil (cresci-
mento de 345,7% em relação a 
2021). “São números significa-
tivos que olho não para o va-
lor, mas para a quantidade de 
famílias que foram atendidas 
e por meio da Caixa consegui-
ram até mesmo se manter”. 

Saldo
O balanço mostra um sal-

do de R$ 231,0 bilhões em cré-
dito comercial (17,9% sobre 
2021); saldo de R$ 102,5 bi-
lhões em crédito consignado 
(22,8% ); saldo de R$ 99,3 bi-
lhões em crédito de infraes-
trutura (5,7% a mais do que 
em 2021 ); saldo de R$ 44,1 bi-
lhões em crédito ao agrone-
gócio, com crescimento (au-
mento de 167,5% sobre 2021 ) e 
mais de R$ 1,2 trilhão em cap-
tações totais, com destaque 
para a poupança, que teve 
36,1% de participação de mer-
cado, mantendo a liderança 
do segmento.

“O ano de 2022 foi bastan-
te complexo e polêmico para 
a Caixa, porque passamos 
pela maior crise de reputa-
ção dos últimos anos por ter-
mos o principal dirigente da 
instituição acusado de práti-
cas de assédio sexual e moral. 
Vivemos na gestão anterior 

um processo de desmantela-
mento do banco a partir da 
venda de seus ativos, alta ro-
tatividade de empregados em 
cargos de direção e desconti-
nuidade nas ações de planeja-
mento do banco e no seu pla-
no orçamentário pela adoção 
de programas controversos 
que geraram perdas”, avaliou 
a presidenta da Caixa, Maria 
Rita Serrano.

Ela explicou que o lucro 
maior nos anos anteriores se 
deveu à venda de ativos, ce-
nário que não deve ser repe-
tido na atual gestão. “Não é 
nossa pretensão vender ati-
vos do banco, privatizar ou 
abrir o capital do banco. Nos-
sa pretensão é manter a Cai-
xa como empresa pública ren-
tável, com sustentabilidade 
e focada no desenvolvimen-
to do país. A partir de 2023 a 
Caixa volta a ser fundamen-
tal como instituição pública 
para o desenvolvimento do 
país”, reforçou.

Serrano destacou que en-
tre as ações em andamen-
to para a retomada da força 
do banco estão revisões dos 
planos de planejamento es-
tratégico, de negócios e or-
çamentário. Ela destacou a re-
tomada do programa Minha 
Casa, Minha Vida da sala de 
atendimento especializado 
para cidades e estados com 
a meta de aproximar a Cai-
xa com as necessidades lo-
cais, já que o banco é o maior 
investidor dos programas de 
saneamento, habitação e in-
fraestrutura.

Caixa Econômica Federal tem lucro 
líquido de R$ 9,2 bilhões em 2022

balanço

A União arrecadou R$ 
158,99 bilhões em impos-
tos em fevereiro, de acordo 
com dados divulgados on-
tem pela Receita Federal. 
É maior valor já registrado 
para meses de fevereiro des-
de 2000. Na comparação com 
o mesmo mês do ano passa-
do, houve crescimento real 
de 1,28%, ou seja, acima da 
inflação, em valores corrigi-
dos pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

No acumulado do ano, 
a arrecadação alcançou R$ 
410,73 bilhões, representan-
do acréscimo acima da in-
flação de 1,19%. O valor é o 
maior desde 2000, também 
para o período acumulado. 
Os dados sobre a arrecada-
ção de fevereiro estão dis-

poníveis no site da Recei-
ta Federal.

A avaliação do chefe do 
Centro de Estudos Tributá-
rios e Aduaneiros, Claude-
mir Malaquias, é positiva e, 
para ele, os números indi-
cam uma retomada da ge-
ração de empregos. “Perce-
bemos que o desempenho 
da atividade econômica con-
tinua sendo determinante 
para o resultado da arreca-
dação. Neste mês de feverei-
ro, temos a surpresa positiva 
do desempenho da massa 
salarial, que significa que a 
atividade econômica tam-
bém vem acompanhada de 
uma retomada do nível de 
emprego”, disse, durante en-
trevista coletiva.

Quanto às receitas ad-
ministradas pela Receita 
Federal, o valor arrecada-
do em fevereiro ficou em R$ 
153,03 bilhões, representan-

do acréscimo real de 1,14%, 
enquanto no período acu-
mulado de janeiro e feverei-
ro, a arrecadação alcançou 
R$ 387,96 bilhões, alta real 
de 1,76%.

O aumento pode ser ex-
plicado, principalmente, 
pelo crescimento de recolhi-
mentos do Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
da Contribuição Social So-
bre o Lucro Líquido (CSLL), 
que incide sobre o lucro das 
empresas. Segundo a Recei-
ta, eles são importantes in-
dicadores da atividade eco-
nômica, sobretudo, do setor 
produtivo.

As desonerações conce-
didas no Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
e Programa de Integração 
Social/Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social (PIS/Cofins) também 
influenciaram no resultado.

Arrecadação federal de impostos 
alcança R$ 158,99 bi em fevereiro

maior valor 

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O conglomerado indus-
trial japonês Toshiba disse 
ontem que fechou um acordo 
no valor de dois trilhões de 
ienes (US$ 15,2 bilhões) para 
fechar o capital da empresa.

A Toshiba disse que a 
compra seria liderada pela 

Japan Industrial Partners, 
um fundo de investimento 
com sede em Tóquio. Ele dis-
se que os compradores esta-
vam oferecendo 4.620 (US$ 
35,2) ienes por ação, cerca 
de 10% acima do preço de 
fechamento de 4.213 ienes 
(US$ 32,1) na Bolsa de Va-
lores de Tóquio. Isso avalia 

a empresa em cerca de dois 
trilhões de ienes.

Se o acordo tiver o apoio 
de acionistas e reguladores, 
marcará o fim de anos de 
turbulência na Toshiba, ex
-líder do mundo corporati-
vo do Japão que já se desfez 
de muitos de seus negócios 
conhecidos.

Toshiba anuncia plano para fechar o 
capital da companhia em US$ 15,2 bi

acordo

Agência Estado
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Diversidade

Serão oferecidas confissões e várias celebrações eucarísticas; programação prossegue até amanhã 

Arquidiocese da PB abre evento hoje 
“24 Horas para o senHor”

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A Arquidiocese da Paraíba 
inicia hoje o evento “24 Horas 
para o Senhor”, com confissões, 
procissões, adorações e cele-
brações eucarísticas, que acon-
tecem no Centro da cidade de 
João Pessoa, a partir desta sex-
ta-feira. As atividades se esten-
dem pelo sábado e contam com 
a presença do arcebispo metro-
politano da Paraíba, Dom Ma-
noel Delson, e padres das di-
versas paróquias do território 
arquidiocesano. 

O evento promovido pela 
Arquidiocese da Paraíba traz 
diversos momentos de adora-
ção com a proposta de reunir os 
fiéis ao sacramento da reconci-
liação, para que todos possam 
se fortalecer no tempo de con-
versão que é a quaresma. 

Além da programação pre-
sencial, as celebrações serão 
transmitidas ao vivo pelo ca-
nal do YouTube da Consolação 
Misericordiosa. De acordo com 
o padre Sandro Santos, esta é a 
nona edição do “24 Horas para 
o Senhor”, iniciativa que é um 
desejo do papa Francisco, para 
possibilitar a reconciliação e 
principalmente a chamada 
“igreja em saída”, aproximan-
do-se dos fiéis.

 Nos anos de 2021 e 2022, o 
evento aconteceu de forma on-li-
ne, devido a pandemia da Co-
vid-19.“ A igreja em saída é uma 
igreja que sai dos altares e vai 
para o meio do povo. Por isso, 
as 24 Horas acontecem em um 
lugar público: na Lagoa, onde 
vamos ter mais de 100 padres, 
confessando, em 24 horas, aco-
lhendo pessoas que estão talvez 
sem forças ou sem entusiasmo 
para chegar até à igreja. A igre-
ja em saída vai ao coração do 
mundo acolher as pessoas”, de-
clarou o padre. 

O religioso destaca que os 
principais objetivos do evento 
(que estão entre os desejos do 
papa Francisco) são o acolhi-
mento e escuta psicológica (com 
psicólogos voluntários). Neste 
sentido, a Arquidiocese da Pa-

raíba é dividida em cinco fora-
nias e todas elas participam das 
atividades. 

Com isso, mais de 100 pa-
dres estarão presentes nas con-
fissões na Lagoa. Além disso, 
estão inscritos cerca de 50 psi-
cólogos para a escuta voluntá-
ria.  “As 24 Horas para o Senhor 
tem vários psicólogos fazendo 
escuta das pessoas, além de ir-
mãos fraternos e os padres tam-
bém escutando as pessoas, com 
adoração ao Santíssimo. O ápi-
ce será esse movimento de ado-
ração ao Santíssimo”, informou 
Sandro Santos. 

Na última edição do 24 Ho-
ras para o Senhor, participa-
ram aproximadamente 12 a 15 
mil pessoas, seja confessando 
ou participando da adoração, 
conforme estimativas da Ar-
quidiocese. 

Para 2023, a equipe traba-
lhando nas atividades religio-
sas nos dois dias contempla 
mais de mil pessoas presentes 
em áreas como infraestrutura, 
logística, acolhimento, limpeza, 
estandes, além de trabalhado-
res voluntários. “ Serão 14 ten-
das montadas em estandes dos 
principais movimentos que a 
igreja possui. Todo o evento é 
muito interessante e eu me sur-
preendo a cada ano”, acrescen-
tou o padre. 

Hoje, a programação inicia 
às 12h, com a missa de aber-
tura na Igreja Nossa Senhora 

das Mercês, no Centro da ca-
pital paraibana, presidida por 
Dom Delson. Já às 13h, em pro-
cissão será feita a transladação 
do Santíssimo em direção ao 
Parque Sólon de Lucena para a 
adoração.

A programação segue às 
14h, abrindo o mutirão de con-
fissões, no qual vários padres 
da Arquidiocese da Paraíba es-
tarão disponíveis. 

No mesmo horário tam-
bém começam atividades como 
aconselhamentos, o terço da mi-
sericórdia, evangelização infan-
til e outras ações. Às 15h, aconte-
ce a  celebração penitencial, com  
padre Sandro. 

O evento traz ainda a Missa 
Jovem, às 18h, com padre He-
riberto,padre Márcio e padre 
Kleverton. Após a missa, ocor-
re a apresentação da Via Sacra. 

Além disso, está previsto um 
Louvor Show, a partir das 19h30 
desta sexta-feira, que traz pa-
dres cantores e convidados li-
gados à música religiosa. Entre 
as atrações estão padre Sandro, 
padre Márcio, padre Puan Ra-
mos, a irmã Céu, Rafaela (Be-
rith),Mayara (em adoração), Ju-
liana de Paula e  Ivanildo (obra 
de Maria). 

A programação da noite 
contempla ainda a Procissão 
das Velas, que inicia às 21h30, 
acompanhando o Santíssimo, 
saindo do Parque Sólon de lu-
cena, em direção à Igreja das 
Mercês. 

Hoje acontece a continuação 
da vigília de adoração na Paró-
quia Santuário  Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, rua Monse-
nhor Walfredo Leal, no bairro 
do Tambiá. 

Dom Manoel Delson e padres das diversas paróquias participam

A Associação dos Audito-
res Fiscais do Estado da Pa-
raíba (Afrafep) está com ins-
crições abertas, até o dia 30 
de junho, para a Edição 2023 
do Prêmio Afrafep de Educa-
ção Fiscal.

Os oito melhores projetos 
serão agraciados com Certifi-
cados de Reconhecimento e 
premiação financeira no va-
lor de R$ 5.000,00, sendo três 
prêmios para a categoria Es-
colas, dois prêmios para a 
categoria Instituições, dois 
prêmios para a categoria Pro-
fissional da Imprensa e um 
prêmio para a categoria Tec-
nologia.

Poderão participar, na ca-
tegoria ‘Escolas’, instituições 
de educação infantil, Ensi-
no Fundamental e Ensino 
Médio, inclusive profissio-
nalizante. Organizações não 
governamentais (ONGs), 
Universidades, Prefeituras, 
Secretarias Municipais e de-
mais instituições da iniciati-
va privada poderão concor-
rer na categoria ‘Instituições’.

Já a categoria ‘Profissio-
nais da Imprensa’ abrange 
jornalistas e/ou as próprias 

empresas de comunicação, 
com atuação em mídia im-
pressa ou eletrônica (rádio 
e TV), bem como estudantes 
do curso de jornalismo com 
reportagens publicadas em 
jornais impressos ou digitais.

E a categoria Tecnologia é 
destinada a amadores, estu-
dantes da área de Tecnologia 
da Informação, profissionais 
e organizações da iniciativa 
pública, privada ou do 3º se-
tor, que desenvolvam ou fi-
nanciem a criação de aplica-
tivos, jogos e programas para 
computadores ou dispositi-
vos móveis, aplicados ou des-
tinados à Educação Fiscal.

O regulamento completo 
com as condições de inscri-
ção, bem como a abrangên-
cia dos temas que podem ser 
trabalhados nos projetos ou 
reportagens de cada catego-
ria está disponível no portal 
da Associação.

As dúvidas sobre a pre-
miação podem ser esclareci-
das pelos telefones (83) 3533-
5340 e (83) 99996-0555. O 
e-mail para contato é o pre-
mioeducacaofiscal@afrafep.
com.br.

Afrafep vai premiar 
projetos e reportagens 

educação fiscal

A Assessoria para As-
suntos Internacionais 
(AAI) da Universidade Fe-
deral de Campina Gran-
de (UFCG) lançou edital 
do Processo Seletivo para 
a ocupação de vagas rema-
nescentes por bolsistas e 
voluntários de idiomas da 
Rede Andifes Idiomas sem 
Fronteiras (Rede Andifes 
IsF). No total, são ofertadas 
oito vagas para professores 
de Espanhol (um bolsista 
e um voluntário), Francês 
(um voluntário), Inglês (três 
bolsistas e um voluntário) e 
Português para Estrangei-
ros (um voluntário).

Poderão participar da 
seleção estudantes matri-
culados em cursos de li-
cenciatura em Letras e de 
mestrado e doutorado na 
área na UFCG, além de es-
tudantes matriculados em 
cursos de pós-graduação 
da UFCG, desde que apre-

sentem graduação em Le-
tras (concluída ou em anda-
mento, quer seja na UFCG 
ou em outra instituição de 
ensino superior).

As inscrições são rea-
lizadas até o próximo dia 
28 de março, por meio de 
preenchimento e envio de 
formulário eletrônico, jun-
tamente com toda a docu-
mentação listada no edital 
digitalizada em formato 
PDF.

A seleção dos candida-
tos será feita por meio de 
análise documental, prova 
didática e entrevista. O re-
sultado final, após recur-
sos, será divulgado no dia 
6 de abril, no site da AAI.

O valor mensal da bol-
sa é de R$ 800, com vigên-
cia por um período de 
nove meses, a partir do 
mês de abril de 2023, ha-
vendo possibilidade de 
prorrogação.

UFCG seleciona bolsistas 
para o Sem Fronteiras 

rede de idiomas

O evento “24 Horas para o 
Senhor” segue amanhã  e ini-
cia às 7h, com a  procissão de 
translado do Santíssimo, em 
direção ao Parque Sólon de 
Lucena.

 Às 7h30, está prevista a 
adoração ao Santíssimo, além 
do início das confissões, acon-
selhamentos e evangelização. 

Já às 9h acontece a celebra-
ção penitencial, com padre 

George, além da encenação 
da Via-Sacra, a partir das 10h. 

A programação inclui ain-
da a adoração e benção solene 
do Santíssimo, às 11h.  A mis-
sa de encerramento ocorre às 
12h e a celebração é do padre 
Luiz Júnior e padre Sandro. 

Sandro Santos acredita que 
diante da participação do pú-
blico nas últimas edições, o 
desejo do papa Francisco (da 

igreja em saída) está sendo 
atendido. Ele lembrou ainda 
que durante dois anos da pan-
demia, muitos fiéis ficaram 
isolados, acompanhando mis-
sas virtuais e queriam se con-
fessar, mas não podiam. Ago-
ra, podem retornar às igrejas 
de forma presencial.

“ Na atualidade, principal-
mente depois da pandemia, 
as pessoas estão muito sofri-

das e o que elas mais precisam 
é serem escutadas e princi-
palmente acolhidas. Querem 
alguém que escute elas por 
amor, com atenção e sem jul-
gamentos. Esse foi o conse-
lho do papa e agora é a hora 
de acolher e escutar durante 
essa nona edição que, inclu-
sive, abre as comemorações 
para os 10 anos do evento em 
2024”, concluiu o padre.  

Procissão e adoração do Santíssimo será às 7h

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria com 
o Ministério da Saúde (MS) e 
a Fiocruz, está realizando uma 
formação para as gerências re-
gionais das vigilâncias ambien-
tais dos municípios do estado 
(Bayeux, Jacaraú, João Pessoa, 
Mamanguape, Marcação, Ma-
taraca, Pedro Regis, Rio Tinto, 
Santa Rita e Sapé) para o uso 
do aplicativo Sistema de Infor-
mação em Saúde Silvestre (SIS-
S-Geo) que registra, em tempo 

real, dados sobre a febre amare-
la em todo o país.

A oficina teve início ontem 
e continua hoje com o objetivo 
de formar multiplicadores, em 
todo estado, para o uso da pla-
taforma como estratégia para 
melhorar a vigilância e respos-
ta em possíveis eventos de im-
portância epidemiológica para 
o risco de febre amarela e ou-
tras arboviroses. 

De acordo com a coordena-
ção-geral de vigilância das ar-

boviroses do MS, o SISS-Geo é 
uma forma de fazer notificações 
rápidas que gera um alerta para 
estruturar dados de vigilância 
sobre febre amarela. 

O MS está treinando e capa-
citando os profissionais de saú-
de para essa plataforma de bio-
diversidade em todo o Brasil 
para impulsionar a vigilância. 
Esta qualificação começou pela 
região Sul e Sudeste do país e 
agora começa a ser implantada 
nas regiões Norte e Nordeste.

A gerente executiva de Vi-
gilância em Saúde da SES, Ta-
lita Tavares, explicou que qual-
quer pessoa ou profissional de 
saúde pode baixar o aplicativo 
e ajudar o seu município a mo-
nitorar possíveis casos de arbo-
viroses, como a febre amarela. 
“O monitoramento da circula-
ção do vírus é feito também pela 
análise de óbitos de primatas 
em seus territórios naturais. A 
morte de macacos é um indica-
dor de que o vírus está circulan-

do na área, esses são tão vítimas 
da doença quanto os humanos, 
portanto devemos preservar os 
animais,” pontuou.

A vacina é a forma mais 
eficaz de prevenção da doen-
ça e está disponível à popula-
ção desde 2020 no calendário 
de vacinação da Paraíba para 
crianças menores de um ano 
de idade. 

O imunizante faz parte do 
calendário básico de vacina-
ção e é ofertado dentro da roti-

na de uma sala de vacina. Em 
2021, foi ampliada para a popu-
lação de cinco anos aos 59 anos 
de idade. 

As crianças aos nove meses 
de idade já devem ser vacinadas 
com a primeira dose contra a fe-
bre amarela e aos 4 anos de ida-
de recebem a dose de reforço, já 
as pessoas a partir de cinco anos 
de idade a 59 anos de idade que 
ainda não foram vacinadas de-
vem tomar uma dose única con-
tra a febre amarela.

Saúde realiza oficina para vigilância e melhora da detecção
febre amarela

Opções
Mais de 100 padres 
estarão presentes 
nas confissões na 
Lagoa. Além disso 

estão inscritos cerca de 
50 psicólogos para 
escuta voluntária

Foto: Marcos Russo
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Huawei ICT Competition, que aconteceu em São Paulo, premiou alunos do curso de Engenharia Elétrica do Campus de JP

IFPB vence etapa latino-americana
computação em nuvem

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Quando usamos o servi-
ço Google Docs da multina-
cional Google e deixamos re-
gistrado um texto, podemos 
acessar esse conteúdo poste-
riormente em qualquer lugar 
que estivermos, pois o docu-
mento fica guardado na in-
ternet, ou seja, na “nuvem”. A 
computação em nuvem, aliás, 
está presente em várias ati-
vidades do nosso cotidiano, 
sendo considerada uma ten-
dência para o futuro tecno-
lógico. Uma das competições 
mais importantes nessa área 
é a “Huawei ICT Competition - 
Trilha Cloud Computing”, cuja 
etapa latino-americana ocor-
reu esse mês em São Paulo e 
teve como vencedores uma 
equipe do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), institui-
ção que conquistou o tricam-
peonato nessa categoria e vai 
buscar, ainda nesse semestre, 
a terceira vitória na etapa glo-
bal da Huawei, prevista para 
ocorrer entre maio e junho, 
na China.

Essa foi a 6a edição da Hua-
wei ICT Competition e a equipe 
vencedora do IFPB foi forma-
da pelos alunos Lucas Me-
deiros, Maria Cecília Vilaça 
e Rafael Felipe, alunos de ba-
charelado do curso de Enge-
nharia Elétrica do Campus 
do IFPB de João Pessoa. Eles 
ficaram sobre a orientação do 
professor Michel Coura Dias.

A competição, promovi-
da pela gigante de tecnologia 
chinesa Huawei, tem quatro 
etapas, sendo duas nacionais, 
uma regional (que divide o 
planeta por regiões), e a últi-
ma etapa que é a global, cha-
mada de final mundial. 

A disputa começou no se-

gundo semestre do ano pas-
sado e na última etapa nacio-
nal, em dezembro, o grupo da 
Paraíba conquistou o Bronze, 
classificando-se para a fase 
regional. Com a vitória na re-
gional latino-americana, cada 
integrante da equipe paraiba-
na recebeu mil dólares, prê-
mio concedido aqueles que 
alcançaram o “Grand Prize”.

“Ficamos em primeiro 
lugar na categoria de Cloud, 
que é computação em nuvem. 
Essa competição latino-ame-
ricana ocorreu na sede da 
Huawei Brasil, em São Paulo. 
Vamos competir também na 
etapa global, prevista para fi-
nal de maio, início de junho, 
na China.”

O professor explicou que 
a competição durou mais de 
seis horas, dividida em uma 
parte teórica (cerca de uma 
hora) e prática (cinco horas). 
Nessa última, os alunos fica-
ram diante do computador si-
mulando algumas situações. 
Segundo Michel, a compu-
tação em nuvem é uma ten-

dência tecnológica que está 
em alta em todo o mundo e 
esse tipo de atividade abre di-
versas “portas” para o aluna-
do, tanto na parte do conheci-
mento como para o mercado 
de trabalho. 

“Esse é um campeonato 
que existe em nível interna-
cional. Alunos que eu coor-
denei nas edições anteriores 
receberam propostas de em-
prego antes mesmo de con-
cluir o curso”, contou Michel. 
Ele também afirmou que essa 
é uma oportunidade que dá 
visibilidade à instituição de 

ensino, principalmente por-
que o IFPB já conquistou o tri-
campeonato latino-america-
no. “Mostra também a grande 
qualidade de nossos alunos, 
pois mesmo a gente mudando 
a equipe, a cada edição, conse-
guiu manter o nível e o resul-
tado”, disse o professor. Vale 
lembrar que nas duas edições 
anteriores o IFPB, que parti-
cipou da disputa com outros 
alunos, também venceu a eta-
pa global. Portanto, irá buscar 
este ano o tricampeonato nes-
sa final. 

O estudante Lucas Medei-

ros afirmou que a etapa latino
-americana teve um grau de 
dificuldade bem maior do que 
a nacional e se sentiu realiza-
do pela conquista. “Essa expe-
riência representou um gran-
de marco para mim, tanto na 
parte pessoal como profissio-
nal, pois trouxe uma sensação 
de realização e me permitiu 
fazer conexões valiosas com 
pessoas da empresa durante 
a viagem”. 

Já o aluno Rafael Felipe 
comentou que foram meses 
de treinamento, dedicação e 
foco na área de tecnologia. 

“Tudo isso, porém, nos deu 
uma belíssima recompensa, 
a de primeiro lugar latino-a-
mericano. Foi uma felicida-
de inacreditável. Todo nos-
so esforço realmente valeu 
a pena”. 

Única menina a integrar a 
equipe, Maria Cecília Ribeiro 
Vilaça declarou que, duran-
te a “Huawei ICT Competition 
- Trilha Cloud Computing”, o 
grupo foi desafiado com con-
teúdos de cloud, big data, in-
teligência artificial e storage. 
Para ela, a disputa foi intensa 
e já está na expectativa para a 
fase final. “Minhas expecta-
tivas para a etapa global são 
muito positivas. Estou con-
fiante em minhas habilidades 
e no trabalho em equipe dos 
meus colegas do IFPB. Tenho 
certeza de que essa experiên-
cia será enriquecedora e me 
proporcionará novas opor-
tunidades de aprendizado e 
crescimento”.

“Minhas 
expectativas 
para a etapa 
global 
são muito 
positivas 
e estou 
confiante 

Maria Cecília Ribeiro Vilaça

n 

A competição, 
promovida 
pela gigante de 
tecnologia chinesa 
Huawei, tem quatro 
etapas, sendo 
duas nacionais, 
uma regional (que 
divide o planeta 
por regiões), e a 
última etapa que é 
a global, chamada 
de final mundial

Foto: Arquivo Pessoal

Uma parceria interinsti-
tucional gerou pesquisa pio-
neira e resultado com po-
tencial transformador. Em 
artigo aceito para publica-
ção na revista científica Eco-
logical Modelling, da editora 
Elsevier, a professora do De-
partamento de Biologia da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Dilma Ma-
ria de Brito Melo Trovão, teve 
participação na propositura 
de um modelo universal ca-
paz de explicar as estratégias 
de conquista do espaço aéreo 
das espécies lenhosas sob di-
ferentes intensidades de es-
tresses ambientais.

No trabalho intitula-
do The woody crown net-
work model incorporates maxi-
mum height a docente Dilma 
Trovão auxiliou o profes-
sor Carlos Henrique Brito 
de Assis Prado, da Univer-
sidade Federal de São Car-
los (UFSCar), na proposição 
do modelo. Os pesquisado-
res utilizaram dados de duas 
vegetações naturais brasilei-
ras sob contrastantes inten-
sidades de estresse hídrico, 
o Cerrado (savana neotro-
pical) e a Caatinga (floresta 
seca). As diferentes estraté-
gias de conquista do espa-
ço aéreo dessas vegetações 
ficaram evidentes sob o mo-
delo testado, o que motivou 

os autores a publicarem seus 
resultados para que o novo 
protocolo seja implementa-
do em outras vegetações do 
planeta.

“É uma pesquisa pionei-
ra. De modo sucinto, mostra-
mos como às árvores estuda-
das vencem seus estresses a 
partir da sua arquitetura de 
copas. É uma contribuição 
científica relevante e achados 
inéditos”, relatou a professo-
ra Dilma. A parceria entre os 
docentes surgiu ainda em 
2011. Desde então, ambos, a 
partir do modelo que o pro-
fessor começara a instituir, 
empenharam-se em tentar 
descobrir como as plantas da 
Caatinga conseguiam sobre-
viver a tão intensos períodos 
de deficit hídrico. Estava cla-
ro para os autores que havia 
algo entre as síndromes fun-
cionais exercidas nas plan-
tas lenhosas (não sazonais) 
daquela vegetação que ain-
da não havia explicado total-
mente o processo.

Em 2020, os professores 
publicaram os primeiros 
resultados de suas pesqui-
sas em parceria no Journal of 
Theoretical Biology, também 
da Elsevier. Agora em 2023, 
apresentaram o modelo fi-
nalizado na revista Ecologi-
cal Modelling, que se encontra 
em vias finais de publicação.

Pesquisa apresenta modelo universal para estudo em plantas
da uepb

O modelo, que é uma apli-
cação da Teoria de Redes e se 
utiliza de suas propriedades, 
usando a copa das árvores 
como uma network, demons-
tra que, para a Caatinga, o 
fato de as espécies serem ex-
tremamente ramificadas, 
sendo a maioria delas des-
de muito próximo à base, re-
duz sua vulnerabilidade, evi-
tando que as plantas morram 
por falha hidráulica, princi-
pal causa de morte em plan-
tas de ambientes secos. 

Essa é apenas uma das 
descobertas que o trabalho 

apresenta. Os autores acre-
ditam que desvendaram a re-
lação da altura máxima das 
árvores com sua vulnerabili-
dade, sendo essa uma ques-
tão debatida desde o sécu-
lo 19 com a fitogeografia de 
Humboldt.

A professora Dilma Tro-
vão afirmou que usar a Caa-
tinga como objeto de estudo 
foi um grande passo para o 
entendimento e a aplicação 
do protocolo proposto e que 
a sua entrada, através do seu 
estágio pós-doutoral em 2018, 
auxiliou o professor Prado a 

resgatar os primeiros traba-
lhos e voltar sua atenção para 
este tipo de análise. 

Os autores acreditam ain-
da que o modelo apresenta-
do será útil para o manejo de 
florestas artificiais e naturais, 
explicando causas de maior 
mortalidade, vulnerabilidade 
e resistência a múltiplos es-
tresses, especialmente à seca. 
E que será importante contri-
buto para estudos globais de 
dinâmica vegetal capazes de 
representar respostas de gru-
pos funcionais às constantes 
alterações ambientais.

Parceria
Em 2020, os 
professores 

publicaram os 
primeiros resultados 

de suas pesquisas 
em parceria no 

Journal of  
Theoretical Biology

Foto: UEPB/Divulgação

Pesquisadores utilizaram dados de duas vegetações naturais brasileiras sob contrastantes intensidades de estresse hídrico: o Cerrado e a Caatinga

Rafael Felipe, Lucas Medeiros, professor Michel Dias e Maria Cecília fizeram parte da equipe do IFPB 
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Polícia Militar aumenta o efetivo para os jogos de domingo que vão definir os finalistas do campeonato

Segurança reforçada nas semifinais
paraibano 2023

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A movimentação das 
torcidas para os jo-
gos, que envolvem as 
duas partidas das se-

mifinais do Campeonato Parai-
bano, com expectativas de bons 
públicos, faz a Polícia Militar da 
Paraíba (PMPB) articular esque-
mas de segurança para evitar in-
cidentes nas cidades de Campi-
na Grande e Sousa.

Nos dois jogos, os órgãos de 
segurança pública esperam que 
os eventos ocorram sem inci-
dentes de violência. No entan-
to, se programam para prestar 
as devidas medidas de seguran-
ça pública. Apesar de todo o cli-
ma nos bastidores causado por 
dirigentes de Sousa e Botafogo,  
o confronto do Marizão aparen-
temente apresenta um ambiente 
amigável entre as duas torcidas.

De acordo com o comando 
do 14ª Batalhão da Polícia Mili-
tar (BPM), com sede em Sousa, 
todo um esquema de seguran-
ça será montado no sentido de 
manter a ordem antes, durante 
e após a partida deste domingo 
(26), no Marizão.

“As duas torcidas são con-
sideradas parceiras. Tomamos 
conhecimento que haverá um 
encontro harmonioso de confra-
ternização entre ambas, no en-
torno do Marizão. No entanto, 
por se tratar de uma partida de 
semifinal, que envolve interes-
ses, estamos tomando uma série 
de providências para que tudo 
ocorra de forma tranquila. Va-
mos dobrar todo o efetivo para 
oferecer a ordem e tranquilida-
de no evento”, revelou o tenen-
te-coronel Antônio Guedes, co-

mandante do 14ª BPM.
No próximo domingo o Cam-

peonato Paraibano chega ao de-
senrolar das semifinais que vai 
apontar os dois clubes finalistas 
da edição de 2023. As duas parti-
das que envolvem as quatro me-
lhores equipes da 1ª fase estão 
cercadas de expectativas e tro-
cas de acusações que aguçam a 
rivalidade dos confrontos.

No Estádio Marizão, em Sou-
sa, o time da casa recebe o Bota-
fogo, a partir das 16h, precisando 
vencer por dois gols de diferen-
ça para avançar à final e com um 
aperitivo a mais para o elenco 
alviverde, após o presidente Al-
deone Abrantes oferecer “o bi-
cho” no valor de R$ 100 mil aos 
atletas, em caso de classificação. 
Ao Belo um empate é o suficiente 
para levar o clube à decisão e vi-
tória do Dinossauro pelo placar 
mínimo leva a decisão para pê-
naltis. Nos bastidores, os duelos 
embalados pelas diretorias das 
duas equipes fazem da partida 
o duelo mais esperado deste fim 
de semana.

Desde o início da semana, 
dirigentes de Botafogo e Sousa 
trocam acusações e mobilizam 
interesses que rodeiam a par-
tida. O Botafogo solicitou à Fe-
deração Paraibana de Futebol 
(FPF-PB) a escalação de arbitra-
gem Fifa, além da utilização do 
VAR e do exame antidoping. O 
lado alviverde tentou modificar 
o horário da partida para as 15h, 
mas teve o pedido negado pela 
FPF-PB, que manteve a partida 
para as 16h.

Em meio às polêmicas, as 
duas equipes seguem na prepa-
ração para o confronto. O Sousa 
mobiliza o que tem de melhor 
no elenco e segue focado no ob-

jetivo de chegar à final. O trei-
nador Renatinho Potiguar quer 
evitar que as polêmicas extra-
campo atrapalhem a concentra-
ção de seus atletas.

“O nosso pensamento é so-
mente na partida. Estamos tra-
balhando concentrado, pen-
sando tão somente em nossa 
classificação. Temos a respon-
sabilidade e sabemos o que pre-
cisamos fazer para chegarmos à 
final. Esperamos que os atletas 
estejam inspirados em buscar o 
resultado e queremos também 
contar como apoio em massa da 
torcida”, disse.

A diretoria alviverde iniciou 
a venda de ingressos na última 
quarta-feira (22) com valores a 
partir de R$ 15 para a torcida lo-
cal e R$ 20 para torcida visitante, 
ao mesmo tempo em que anun-
ciou o evento “Fan Fest do Dino” 
que será realizado no entorno do 
Estádio Marizão, no domingo 
(26), a partir das 10h.

Do lado do Botafogo, o trei-
nador Tiago Batizoco vai poder 
contar com o retorno do meia Re-
natinho, fora no primeiro con-
fronto por cumprir suspensão 
pelo terceiro cartão amarelo. O 
camisa 10 do Belo aposta na con-
fiança do grupo para garantir a 
classificação.

“Sabemos do ambiente que 
iremos encontrar, estaremos 
diante de um grande adversá-
rio. Nos últimos dois jogos con-
seguimos vitórias importantes, 
com isso retomamos a alegria 
e confiança para a sequência da 
disputa. Sem dúvidas, chegamos 
preparados para o confronto, va-
mos colocar em prática tudo que 
foi trabalhado na semana para 
conseguirmos a nossa classifi-
cação”, comentou. 

A diretoria do Treze quer 
casa cheia no Amigão. Em 
contato com a reportagem do 
Jornal A União, a assessoria 
do clube revelou que foi co-
locado à venda toda a carga 
máxima de público liberada 
para a partida, que equivale 
a 7.300 torcedores. A venda 
de ingressos foi iniciada na 
última quarta-feira (22) nos 
valores que variam de R$ 20 
à R$ 120. 

De acordo com o clube, até 
ontem à tarde, mais de 2 mil 
ingressos já tinham sido ven-
didos. Em Campina Grande, 
o confronto entre Treze e São 
Paulo Crystal, a partir das 
17h, no Estádio Amigão, é cer-
cado de expectativas e inte-
resses mútuos, após o empa-
te no primeiro confronto. As 
duas equipes, além de vaga fi-

nal, também vão duelar pelo 
direito de representar o fute-
bol paraibano nas principais 
competições da próxima tem-
porada.

O Galo busca a disputa de 
uma final na competição após 
a sua última participação, em 
2020, bem como a retomada 
nas principais competições 
nacionais e regionais, após 
ausência nas últimas duas 
temporadas. Já o tricolor de 
Cruz do Espírito Santo tem a 
segunda chance nos últimos 
quatro anos de chamar a sua 
primeira final na disputa da 
competição estadual da 1ª di-
visão. Além da vaga na fi-
nal, o vencedor do confronto 
também garante participação 
na Copa do Brasil e no Cam-
peonato Brasileiro da Série D 
em 2024.

Amigão deve receber mais 
de sete mil torcedores

Atletas do Galo escutam a preleção do técnico William Di Mattia
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Registro do jogo de sábado mostra 
a disputa acirrada pela bola na 
área do Sousa em partida que o 

Botafogo levou a melhor por, 1 a 0, 
no Estádio Almeidão
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Depois de perder para o Pinheiros, equipe paraibana busca, hoje, a reabilitação contra o Bauru, na Liga Nacional

Unifacisa ainda luta pela classificação
basquete

Após derrota contra o time 
de Pinheiros por 80 a 69, na 
última quarta-feira, 22, em 
Campina Grande, o Basque-
te Unifacisa volta às quadras 
hoje, quando recebe o Bauru, 
às 19h30, na Arena Unifacisa. 
Se vencer, o time paraibano, 
que está na 10ª posição,  encos-
ta na equipe do Bauru e entra 
na briga pelo sétimo lugar na 
tabela do Novo Basquete Bra-
sil (NBB) e segue na busca pela 
classificação à fase decisiva.  
A partida terá transmissão ao 
vivo pela Rede Ita e YouTube 
do Basquete Unifacisa.

“Estamos brigando. A 
nossa temperada continua, 
estamos treinando bem, nos-
so time está entrosado e hoje 
temos um jogo muito forte”, 
destacou Corvalán,  arma-
dor da equipe. Até o fim desta 
fase o Basquete Unifacisa en-
frenta ainda o Caxias (30/03) 
e o União Corinthians (01/04), 
fora de casa, voltando para 
Campina Grande onde en-
frenta o Minas (06/04). 

Na última partida, pela 19ª 
rodada da competição, a Uni-
facisa fez um bom primeiro 
quarto, levando para a quadra 
uma defesa sólida, mas não 
conseguiu encontrar a con-
sistência ofensiva necessá-
ria para vencer o placar. Com 
grande vantagem nos rebotes, 
o time paulista conquistou a 
vitória por uma diferença de 
11 pontos. Ao todo 17 times 
disputam o NBB, considerada 
a mais importante competição 
nacional de basquete. Nos seis 
primeiros lugares da compe-
tição estão Franca, Flamengo, 
São Paulo, Minas, Paulistano 
e Pinheiros. Na lanterna está 
a equipe do Cerrado.

Sousa e Botafogo se preparam para 
fazer o jogo de volta da semifinal do 
Campeonato Paraibano. Na ida, em 

João Pessoa, o time da capital conseguiu 
mudar a data da partida. Na segunda 
etapa da decisão, a equipe sertaneja tenta 
antecipar o início em uma hora, o que seria 
às 16h, para as 15h. Seu Agostinho, que 
nem gosta tanto assim de futebol, torce com 
todas as forças para que o Sousa tenha 
êxito nesta briga.

O velho comerciante acompanha de 
perto qual será o desfecho da querela 
entre os clubes. Mesmo pouco se impor-
tando com quem será o vencedor, ele tem 
interesse financeiro no resultado. Agosti-
nho vende água de coco. E não é qualquer 
água de coco, é simplesmente a melhor 
água de coco do mundo. Também, pude-
ra. Sob o sol de Sousa, qualquer água 
de coco torna-se no mínimo maravilhosa, 
mas ele rebate com teses científicas não 
checadas enquanto o cliente dá um gole e 
comprova que realmente se trata da mais 
saborosa, doce e refrescante de todo o 
planeta.

– Quanto custa o coco? – pergunta o 
cliente, com jeito e sotaque de turista.

– Depende – responde Seu Agostinho, 
já emendando o desafio: – Sem ter traba-
lho nenhum, somente esperando que eu 
abra o coco e lhe entregue, custa cinco, 
mas se o senhor achar uma nuvem no céu, 
aí a água sai de graça!

Experiente, ele obviamente passa a 
vista no alto para conferir as condições 
do tempo, mas entre os meses de outubro 
e janeiro, quase todo dia a provocação é 
válida. E o que parece uma brincadeira 
que ninguém aderiria, de imediato resulta 
no início da experiência de degustação 
daquela que será a melhor das águas de 
coco. Depois de avistar um céu de briga-
deiro, no azul que só o Sertão da Paraíba 
oferece, e perceber o calor que faz ali, é 
como se o primeiro gole fosse mágico.

Seu filho, que considera o pai um li-
beral sem coração, observa a cena como 
quem assiste a uma enganação. – Isso 
daí, pai, é como vender coca-cola gelada 
na Pedra do Tendó a quem sai de Patos 
de bicicleta pra chegar no Pico do Jabre e 
dizer que é a melhor do mundo. Claro que 
vai ser a melhor do mundo! Olha a condi-
ção de quem toma!

– Se num vai ajudar, não atrapalhe as 
vendas – responde o velho, para o filho 
que no fim das contas acha graça.

Sobre o jogo, os dois divergem. O co-
merciante quer sol quente na cabeça 
do povo, pois tanto faz se os jogadores 
passarão calor. Ele calcula que sob o sol 
terá uma hora a mais de venda de água 
de coco e, ainda, após o calor de quem 
sofreu desde as 15h, talvez um ou outro 
cliente reincidente. E mesmo sem gostar 
quase nada de futebol, quer que o Sousa 
ganhe só para ter uma partida a mais no 
seu comércio, independente de quem será 
o vencedor na grande final.

– Mas o senhor não se preocupa se vai 
ter jogador passando mal, desidratado, 
que algum possa ter a saúde realmente 
prejudicada, baixar hospital e tudo?

– Não.
– O senhor quer ver o mar pegar fogo e 

comer peixe frito, né?
– Por mim o mar pode pegar fogo, mas 

peixe, quero não. Quero é vender água de 
coco.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Água 
de coco

Colunista colaborador

O Comitê Olímpico do 
Brasil iniciou na última ter-
ça-feira, dia 21, o processo 
de seleção de voluntários 
para os Jogos da Juventu-
de. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 16 de junho 
através do link https://for-
ms.gle/vMvKiW312SeHo-
dC47. O COB irá analisar os 
perfis dos interessados e es-
colher os que mais se encai-
xam para cada área de atua-
ção. A estimativa é de que 
sejam selecionados cerca de 
200 voluntários que atuarão 
nas diversas áreas da or-
ganização do evento, como 
credenciamento, secretaria, 
área médica, cerimônias, 
almoxarifado, transportes, 
entre outros. Os Jogos da 
Juventude acontecem de 1º 
a 16 de setembro, em Ribei-
rão Preto, São Paulo.

A jornalista  Izabel Ro-
drigues estudava turismo 
em João Pessoa quando se 
candidatou pela primeira 
vez. A experiência foi tão 
interessante, disse, que a 
fez trabalhar no evento em 
mais três oportunidades. 
“Eu fui voluntária quatro 
vezes. Nas duas primei-

ras vezes atuei no setor de 
transportes. A gente era res-
ponsável por buscar e dei-
xar as delegações nos locais 
de competição”. Como es-
tudante de jornalismo a di-
nâmica foi outra. “Já esta-
va no setor de assessoria de 
imprensa. Experiências in-
críveis, que me deram mui-
tos contatos, além de mui-
to aprendizado. Hoje em 
dia eu tenho amigos que 
trabalham no Flamengo, 
no próprio COB, fotógrafos 
que cobrem competições no 
mundo todo”. 

Momentos que a entre-
vistada, que não consegue 
mais ser voluntária por cau-
sa da rotina de trabalho, 
guarda na memória e no co-
ração. “Para mim, o melhor 
foi conhecer pessoas, escu-
tar histórias de jovens de to-
das as partes do Brasil, des-
de crianças mais humildes 
estudantes de escolas pú-
blicas, até os estudantes das 
melhores escolas particula-
res do país. Nos Jogos Esco-
lares todo mundo é igual”. 

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro não arca com custo 
de passagem ou hospeda-
gem, tendo o voluntário di-
reito à credencial, unifor-
me, alimentação, certificado 

com declaração de horas de 
atividades e ajuda de cus-
to com o transporte inter-
no (deslocamentos em Ri-
beirão Preto), atendimento 

médico (caso necessário du-
rante turno de trabalho) e 
certificado com declaração 
das horas e atividades rea-
lizadas.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Comitê Olímpico Brasileiro abre inscrições 
para voluntários nos Jogos da Juventude

ribeirão preto

Os interessadOs devem ter: 

n Disponibilidade de pelo menos 9 dias (1 folga 
obrigatória após quatro dias de trabalho).
n Disponibilidade para participar dos treinamentos (online 
e presencial, pelo menos 1 dia para cada treinamento).
n Acesso à internet em função do(s) treinamento(s) online.
n Escolaridade mínima exigida para todos os candidatos é 
o ensino médio.
n Ter, no mínimo, 18 anos no mês de realização dos Jogos 
(setembro). Não há limite superior de idade para os 
candidatos a voluntários.

Lance do jogo entre Unifacisa e 
Pinheiros, com vitória da equipe 
visitante por 80 a 69, válido por mais 
uma rodada da Liga Nacional. Time 
paraibano volta a jogar em casa hoje
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Foto: Arquivo pessoal

Voluntários de vários estados durante os Jogos da Juventude
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Atacante relembra momentos difíceis na carreira e aponta o técnico Abel Ferreira como o ideal substituto de Tite

Rony diz curtir o sonho de infância
seleção brasileira

Agência Estado

Agência Estado

O atacante Rony vem cur-
tindo os melhores dias da car-
reira em Tânger, no Marro-
cos. Convocado pela primeira 
vez para a Seleção Brasileira, 
ele curte o sonho de infância 
aos 27 anos e também deu sua 
opinião sobre quem acha que 
deveria ser o substituto de 
Tite. Homem de confiança de 
Abel Ferreira no Palmeiras, 
gostaria de ver o português 
dirigindo a equipe nacional.

“Abel Ferreira na Seleção 
Brasileira seria excepcional. 
Se ele tiver oportunidade de 
dirigir a Seleção seria muito 
útil”, afirmou o atacante, que 
evitou fazer muito lobby ao 
português para não ter “pro-
blema” com os palmeirenses. 
“Somos suspeitos a falar (jo-
gadores do clube), vão tirar o 
Abel do Palmeiras e a torcida 
me mata. Mas é lógico que so-
maria bastante.”

Confiante em ganhar al-
guns minutos diante do Mar-
rocos, o atacante já adiantou 
que guardará a primeira ca-
misa da Seleção com carinho.

“Várias pessoas já pedi-
ram (a camisa), mas é um mo-
mento único, é a realização de 
um sonho. A primeira cami-
sa vai ficar guardada no meu 
escritório”, afirmou. “Vou fa-
zer um quadro dela para nun-
ca esquecer desse momento 
que estou vivendo. Todas as 
vezes que eu entrar lá, olhar 
para ela e imaginar esse mo-
mento, vou lembrar de ter rea-
lizado um grande sonho”.

Há tempos se destacan-
do no país, Rony já era co-
brado na Seleção Brasileira 
faz algum tempo e não es-
conde a euforia pelo chama-
do de Ramon Menezes. “To-
dos que trabalharam comigo 
ou que jogaram comigo co-
nhecem um pouco da minha 
história, um pouco da minha 
vida. Eles sabem o que eu pas-
sei para estar aqui hoje, para 
estar realizando esse sonho”, 
enfatizou. “Quando eu come-
cei a jogar como profissional, 
eu sempre tive como objetivo 

ajudar meus familiares e che-
gar a um grande nível, que 
era vestir a camisa da Sele-
ção”, lembrou.

“Hoje eu estou realizando 
esse sonho e é lógico que para 
um jogador que sai do inte-
rior, que passou tantas difi-
culdades e pôde realizar isso, 
é algo grandioso. Então eu me 
sinto um cara muito abençoa-
do, um cara muito, muito rea-
lizado e acredito que isso só 
acontece quando você tem fé 
e acredita no seu potencial “.

Alex Telles
O corte da Seleção Bra-

sileira em plena Copa do 
Mundo do Catar foi um dos 
piores momentos da carrei-
ra de Alex Telles. Com lesão 
no joelho direito, teve de 
abandonar os companhei-

ros e o sonho de conquistar 
o mundo. De volta à equipe 
nacional para amistoso con-
tra o Marrocos, o lateral-es-
querdo vem treinando na 
equipe titular e revelou que 
precisou de intenso traba-
lho psicológico para supe-
rar o trauma.

“Foi o processo mais 
duro que eu tive na minha 
carreira a nível psicológico. 
Tive lesões mais sérias, mas 
a nível mental acho que foi 
o momento mais difícil”, 
afirmou o jogador em cole-
tiva em Tânger, na última 
quarta-feira. “O processo 
de recuperação contou com 
longos dois meses e meio, 
quase três... De recupera-
ção, de foco e meu princi-
pal objetivo assim que eu 
deixei o Catar foi estar aqui 

novamente, treinando e re-
presentando a seleção bra-
sileira.”

Ao ser informado da con-
vocação por Ramon Menezes, 
Alex Telles celebrou como um 
recomeço na carreira. “Um 
sentimento de muita alegria 
e de recompensa pelo traba-
lho que eu fiz nesses dois me-
ses e meio, porque eu con-
fesso que não foi fácil”, disse. 
“Desde o trabalho mental e fí-
sico, que é muito importan-
te, todo o processo que eu tive 
para me adaptar, para voltar 
a treinar e ter força para dar 
o meu melhor e chegar aqui 
e ser lembrado pelo Ramon, 
ser lembrado nessa primeira 
convocação pós-Copa, mostra 
o quanto meu trabalho vem 
sendo bem feito e está sendo 
bem valorizado.”

Curtas
Projeto de escola recria a
imagem de Pelé em braille

Desde a morte de Pelé no fim de 2022, vítima 
de complicações de um câncer no cólon aos 82 
anos, diversas ações ocorreram ao redor do mundo 
para homenagear o Rei do Futebol. No Paulistão, 
por exemplo, todas as partida têm um minuto de 
silêncio em sua memória. Na baixada santista, 
região que eternizou a camisa 10, a homenagem 
foi na sala de aula: em uma escola do Guarujá, 
um simples projeto se transformou em uma 
maneira de honrar o jogador e, ao mesmo tempo, 
trabalhar a inclusão de crianças com problemas 
na visão. Na Escola Estadual Presidente Tancredo 
Neves, a professora Marcela Pimentel Leopoldino 
emocionou alunos, colegas e familiares ao liderar 
um projeto que conseguiu adaptar a imagem de 
Pelé para uma criança cega do 5o ano da escola. 

Jordan fala sobre a rotina 
da mulher de Schumacher 

O irlandês Eddie Jordan, fundador e ex-chefe de 
equipe da extinta Jordan, revelou alguns detalhes da 
rotina de Corinna Schumacher, mulher do lendário 
piloto de F-1, Michael Schumacher, que vive em coma 
induzido desde junho de 2014, após acidente de esqui 
sofrido no final de 2013. De acordo com Jordan, que 
é próximo de Corinna, ela leva uma vida semelhante 
a de “uma prisioneira”. “Já se passaram quase dez 
anos e Corinna não pode ir a uma festa, almoçar fora. 
Ela é como uma prisioneira, porque todo mundo quer 
falar com ela sobre o Michael, sendo que ela não 
precisa ser lembrada disso a cada minuto”, revelou o 
empresário, que hoje atua como comentarista de F-1, 
em entrevista ao jornal britânico ‘The Sun”. A Jordan 
deu a primeira oportunidade para Schumacher correr 
uma etapa da Fórmula 1, no GP da Bélgica.

Rogério Ceni trabalha por
time ideal na temporada

O técnico Rogério Ceni tem muitos desfalques 
para trabalhar o São Paulo ideal. Mas com as 
opções que tem à disposição, ele vem fazendo de 
tudo para dar entrosamento de olho nas estreias na 
Copa do Brasil e no Brasileirão. Ele vem trabalhando 
bastante a parte tática e dando ênfase à defesa, 
que terá Arboleda como líder. O equatoriano já está 
totalmente recuperado da ruptura de ligamento do 
tornozelo esquerdo e também livre do incômodo de 
uma tendinite no joelho. "Inteiro", tem ouvido bastante 
orientação de Ceni nas atividades. O treinador 
trabalha ainda o posicionamento e a movimentação 
defensiva da equipe, onde Arboleda será a voz 
de Ceni em campo e este já ouviu muitas dicas e 
recomendações de como o ex-goleiro quer que o time 
fique na sua linha de quatro atrás.

Quartas de final da Copa 
do Nordeste estão definidas

Com o término da fase de grupos, estão sendo 
definidos os oito classificados ao mata-mata da 
Copa do Nordeste 2023, que começa com a disputa 
das quartas de final, em jogo único. Em jogo, não só 
o título regional mais importante do futebol brasileiro 
na atualidade e um prêmio em dinheiro, mas também 
uma classificação direta às fases mais avançadas da 
Copa do Brasil de 2024.

Sport, Fortaleza, ABC e Ceará chegam com as 
melhores campanhas das oito rodadas iniciais 
da primeira fase, e terão a vantagem de atuarem 
como mandantes nas quartas de final nos jogos 
que acontecem já neste final de semana. Sport 
Recife e Fortaleza, ambos times do Grupo A, têm 
as melhores campanhas da fase de grupos dessa 
Copa do Nordeste, com 19 e 18 pontos conquistados, 
respectivamente. Eles são acompanhados por 
Ferroviário-CE (13 pontos) e CRB (11), também 
classificados. Na chave B, o Ceará e o ABC (16 e 14 
pontos) avançam nas primeiras colocações, seguidos 
de Náutico (13) e Sergipe (10), que também garantiram 
vaga na fase seguinte. Os confrontos ficaram assim 
definidos: ABC x Náutico, Sport Recife  x CRB, Ceará  x 
Sergipe e  Fortaleza x Ferroviário. Se houver empate no 
jogo único, decisão nas penalidades.

Rony disse que a primeira camisa vai ficar bem guardada no escritório de sua casa
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Cristiano Ronaldo abriu 
o coração. Convocado por 
Roberto Martínez para um 
novo ciclo na Seleção Por-
tuguesa aos 38 anos, o astro 
admitiu que passou uma 
fase conturbada na carrei-
ra - foi parar na reserva na 
Copa do Mundo e no Man-
chester United - e que pen-
sou em não defender mais 
seu país. Demovido da 
ideia, garantiu que está mo-
tivado para um novo traba-
lho, elogiou o novo treina-
dor e afirmou que pretende 
"escrever nova história" 
com Portugal.

O primeiro jogo após 
a Copa do Mundo foi, on-
tem, no Estádio Alvala-
de, em Lisboa, diante de 
Liechtenstein, pelas Eli-
minatórias da Eurocopa 
de 2024. E Ronaldo pare-
ce um menino com a nova 
oportunidade de seguir 
defendendo seu país. Fa-
miliares chegaram a pe-
dir sua aposentadoria da 
seleção após a reserva no 
Mundial do Catar.

"Eu me sinto bem, é por 
isso que estou aqui. Se eu 
não estivesse bem, não teria 
sido convocado. Hoje jogo 
na Arábia Saudita e não vou 
mentir, não é o Campeonato 
Inglês, mas é uma liga mui-
to competitiva e estou positi-
vamente surpreso", afirmou. 
"Os times são muito bons, 
os estrangeiros trazem uma 
qualidade diferenciada, e se 
continuarem como planeja-
do, certamente será o quinto 
ou sexto campeonato mais 
competitivo do mundo em 
poucos anos."

Sobre seu estado físi-
co, garantiu que está "bem 
preparado" e motivado. Me 
sinto muito feliz, realiza-
do. Gostaria de agradecer a 
Deus e ao clube pela opor-
tunidade. Com muito tra-
balho, espero escrever uma 
história brilhante aqui den-
tro", afirmou, antes de ad-
mitir que não vinha ren-
dendo o esperado.

"Passei por uma fase ruim 
na minha carreira, não tenho 
problema nenhum em admi-
tir isso. Pensei em parar na 
seleção também. Eu pensei 

sobre isso, mas minha moti-
vação continua intacta, sin-
to que é minha primeira vez e 
sou um homem melhor", dis-
se, antes de evitar atrito sobre 
a passagem conturbada no 
Manchester United.

"Saída do Manchester 
United? Quando estamos no 
topo da montanha, muitas ve-
zes não vemos o que está abai-
xo. Mas a vida segue", evitou 
polemizar e já foi logo elo-
giando o trabalho de Martí-
nez, substituto de Fernando 

Santos, revelando uma pri-
meira impressão extrema-
mente confiante.

"É muito positivo, esta-
mos muito contentes, os trei-
nos são muito dinâmicos, o 
pessoal tem uma mentalida-
de diferente, há ar fresco, no-
vas ideias", elogiou Cristiano 
Ronaldo. "Depois de tantos 
anos na mesma casa, é bom 
mudar e estou muito con-
fiante que as coisas vão cor-
rer bem e esta nova geração 
vai ganhar muito."

Jogador pensou em se aposentar da Seleção
cristiano ronaldo
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Cristiano Ronaldo diz estar ainda muito bem fisicamente
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1455 — Papa Nicolau V (n. 1397).
1866 — Maria Amélia de Nápoles e Sicília, 
rainha francesa
1905— Júlio Verne, romancista, poeta e 
dramaturgo francês
1945 — Francisco Duarte Lima, advogado, 
jornalista e político (PB)
1997 — Walter Clark, produtor e executivo 
brasileiro
2012 — João Mineiro, cantor brasileiro
2016 — Johan Cruijff, futebolista e treinador 
de futebol holandês
2019 — José de Anchieta Noia, político e 
empresário (PB)
2019 — Altemir Garcia, ator, poeta, 
compositor e empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Leonel da Mata
21/3/2023 – Aos 71 anos, em Brasília 
(DF), em decorrência de uma 
pneumonia. Jornalista nascido em 
Capitólio, em Minas Gerais, que 
começou a carreira na Rádio Itatiaia 
de Belo Horizonte, se destacando 
posteriormente na TV Globo do estado. Atuou na 
emissora também no Rio de Janeiro e em Brasília. Com 
passagem, ainda, pelo SBT, foi assessor de comunicação 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do 
Superior Tribunal Militar (STM).

Foto: Redes Sociais

Rebecca Anne Jones Fuentes
22/3/2023 – Aos 65 anos, em decorrência 
de um câncer de ovário. Atriz mexicana 
que esteve em produções como ‘A casa 
das flores’ e ‘Quem matou Sara?’. 
Nascida na Cidade do México em 1957, 
era filha de pai norte-americano e mãe 
mexicana. Sua estreia no teatro aconteceu no México 
com a peça ‘Salvar a los delfines’. Seu primeiro papel nas 
telenovelas foi em 1982, com ‘El amor nunca muere’.

Foto: Instagram

Roberto Negreiros
22/3/2023 – Aos 69 anos, de 
causa não divulgada. Ilustrador 
e cartunista que marcou a 
carreira com charges publicadas 
em grandes jornais e revistas, 
principalmente na Veja. Também 
atuou em literatura infanto-juvenil. Era famoso 
por usar a técnica de lápis de cor e aquarela 
em suas obras, recurso que tem caído em certo 
desuso com o avanço da ilustração digital.

Foto: Facebook

Aforismo
“O cadáver de João Pessoa está 
‘vivo’ na minha terra. (...) Mas por 
que razão este cadáver continua 

insepulto? Vamos sepultá-lo! 
Vamos enterrá-lo definitivamente!”

Carlos Azevêdo
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Crânio que seria de vítima de um assassinato ocorrido há 30 mil anos foi encontrado na Caverna Cro-Magnon, na França  

Homicídio mais antigo da Europa
ESTUDO ARQUEOLÓGICO

Da Redação

A corrupção é uma “arte” muito antiga 
no Brasil. Em pleno século XVII, 
surgiu a primeira edição do livro ‘Arte 

de Furtar’ (1652), atribuído ao padre Antônio 
Vieira, mas essa autoria foi contestada por 
vários estudiosos.

Trata-se de uma obra anônima que 
visava alertar ao rei de Portugal. Dom João 
IV, para as falcatruas (leia-se corrupção) 
dos seus súditos no além-mar. A obra 
denunciava as diversas maneiras de como 
os representantes da Coroa portuguesa 
desviavam o dinheiro público.

Diga-se, a bem da verdade, que a arte de 
furtar era magistralmente cultivada no Brasil 
do século XVII. Em Salvador, na Bahia, o sátiro 
baiano Gregório de Matos Guerra falava 
abertamente da roubalheira que existia na 
administração colonial.

Quem diria, leitor, que em pleno século XXI 
chegaríamos à extrema sofisticação no que diz 
respeito a arte de furtar: furtamos, furtamos, 
furtamos e furtamos tanto!!!

O livro ‘Arte de Furtar’ tem setenta 
capítulos. Uns curtos, outros mais longos, 
porém todos significativos e bastante 
curiosos. Seus títulos são bastantes 
pitorescos: ‘Dos que furtam com unhas 
bentas’; ‘Dos que furtam com unhas políticas’; 
‘Dos que furtam com unhas invisíveis’ etc.

Devo, leitor, a informação de que o Brasil-
holandês está presente na ‘Arte de Furtar’ 
a João Ribeiro. Fez referências à corrupção 
que havia durante a ocupação holandesa 
do nosso território (1630-1654). Esses dados 
estão no seu estudo crítico que acompanha 
todas as edições de ‘Arte de Furtar’.

Afirma João Ribeiro: “Em vários lugares 
da ‘Arte de Furtar’ fala-se dos holandeses 
no Brasil em guerra conosco, guerra que 
se prolongou até o reinado de Afonso VI e 
poderia, pois, se tratar de época posterior a 
1656, mas em tópico diz que se dona Cobiça 
para o Brasil fosse, poderia cair nas unhas dos 
parlamentares ou holandeses (...)”, p. 26.

No capítulo XXX da mesma obra, há uma 
passagem significativa em que se refere 
aos conselhos e conselheiros. Não se deve 
esquecer de que Gaspar Dias Ferreira (rico 
comerciante português e escabino em Olinda) 
era tido como um dos homens mais ricos do 
Brasil-holandês. Ele fazia parte de vários 
conselhos. Com certeza, a citação é uma 
alusão a Gaspar Dias que estava com “unhas 
e dentes” usufruindo desses conselhos na 
Capitania de Pernambuco.

Sabe-se que Gaspar Dias Ferreira (cristão 
novo?) era o maior amigo do conde Maurício 
de Nassau. Atentem para o provérbio 
português: “Dize-me com quem andas, que te 
direi quem és”. Então?...

Em ‘O Valeroso Lucideno’, Frei Manoel 
Calado não poupou Gaspar Dias Ferreira. 
Chamou-o de corrupto.

Veja só: no Brasil nassoviano, Gaspar era 
comissário da Fazenda e das Riquezas.

Imagine!!!...

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

O Brasil-holandês 
na ‘Arte de Furtar’

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-Holandês

Arqueólogos encontraram 
aquele que acreditam ser o 
caso de homicídio mais anti-
go da Europa, que teria ocor-
rido há mais de 30 mil anos, 
apesar de que seria difícil de-
terminar com precisão a mais 
antiga vítima de homicídio 
europeia, pois muitos casos 
antigos foram perdidos ao 
longo do tempo.

Os restos mortais do pos-
sível caso mais antigo de ho-
micídio na Europa foi en-
contrado por uma equipe de 
investigadores na Caverna 
Cro-Magnon, em Vezere Val-
ley, no sudoeste de França. Os 
cro-magnon são os restos fós-
seis de homo sapiens mais an-
tigos conhecidos no continen-
te europeu. Os restos mortais 
de oito indivíduos da caverna 
teriam entre 31 e 33 mil anos. 

Por isso, estima-se que a víti-
ma desse homicídio também 
estivesse perto dessa idade.

O crânio do indivíduo, 
presumivelmente assassina-
do, provavelmente foi batido 
com um objeto contunden-
te, como um machado de pe-
dra. O detalhe é que o trauma 
dificilmente o matou instan-
taneamente. Segundo o An-
cient Origins, os cientistas 
acreditam que pode ter de-
morado um mês inteiro até 
que morresse. O crânio ti-
nha um defeito que indica 
que a pessoa sofreu uma le-
são traumática antes da mor-
te, sobrevivendo durante al-
gum tempo.

A localização do golpe su-
gere que tenha havido vio-
lência, de acordo com o estu-
do publicado na revista The 
Journal of Human Evolution. 
Análises anteriores deixaram 

os investigadores divididos. 
Uns acreditavam que a lesão 
foi sofrida antes da morte, 
enquanto outros suspeitam 
que tenha sido post-mortem. 
No entanto, foi possível fazer 
uma reconstrução do crânio 
em 3D. Os resultados suge-
rem que o crânio provavel-
mente foi danificado pouco 
antes de o indivíduo morrer.

Os investigadores concluí-
ram que a lesão foi provavel-
mente causada por um golpe 
violento e não por uma pan-
cada acidental na cabeça. “O 
defeito tem a aparência de 
um trauma penetrante de for-
ça contundente”, escrevem os 
autores, explicando que o ob-
jeto não era afiado como as 
ferramentas e armas de me-
tal. “Talvez se possa suspeitar 
de um machado de pedra”.

Além desse estudo atual, 
um dos casos mais antigos 

conhecidos de pessoas “assi-
nadas” é do Homem de Tol-
lund, encontrado num pân-
tano na Dinamarca, em 1950. 
O Homem de Tollund é uma 
múmia bem preservada e que 
foi datada de cerca de 400 a.C. 
Foi morto por enforcamen-
to e depois colocado no pân-
tano. Acredita-se que tenha 
sido um sacrifício ritual, em 
vez de propriamente uma ví-
tima de assassinato.

Outro caso antigo de ho-
micídio é o corpo mumifi-
cado de Otzi, o Homem de 
Gelo, que foi encontrado nas 
montanhas do Tirol, em 1991. 
Otzi viveu há cerca de cin-
co mil anos e foi morto por 
uma flecha. No entanto, a re-
gião onde Otzi foi encontra-
do não fazia parte da Europa 
na época da morte, mas sim 
da cultura neolítica do Vale 
do Danúbio.

n Homem morre ao retirar o “chifre” I
No Iêmen, país no sudoeste da Península 
da Arábia, um homem era conhecido como 
o mais velho da nação, tendo supostamente 
140 anos. A história de alguém com 140 
anos, já surreal por si só, não termina aqui 
e toma um rumo trágico: essa pessoa, Ali 
Anter, faleceu depois de uma cirurgia para 
retirar protuberâncias retorcidas que se 
assemelhavam a chifres.

n Homem morre ao retirar o “chifre” II
De acordo com o jornal do Iêmen Aden 
al-Ghad, as protuberâncias que pareciam 
chifres começaram a aparecer em Anter, 
que morava na Província de Al Jawf, depois 
que ele completou 100 anos. Ali Anter 
faleceu três dias depois de uma tentativa 
de retirada das protuberâncias de sua 
cabeça. Uma delas era tão grande que 
chegava ao nível da boca de Ali. A pessoa 
que tentou retirar os “chifres” da cabeça do 
idoso não foi identificada e as informações 
são de que essa pessoa aparentava ser 
destreinada para a cirurgia.

n Velório para um homem vivo
Um erro de uma Unidade de Pronto 
Atendimento de Ribeirão Preto (SP) 
levou uma família de Bebedouro (SP) a 
organizar o velório de um parente que na 
verdade estava vivo. A equipe de uma UPA 
informou que o aposentado José Roberto 
Pereira, de 58 anos, que vive em Ribeirão 
Preto, havia morrido, mas não permitiu 
o reconhecimento no local e liberou o 
corpo de outra pessoa para o traslado até 
Bebedouro. A confusão somente foi desfeita 
quando Pereira, que soube por terceiros 
do ocorrido, ligou para uma de suas irmãs 
e confirmou que estava vivo. “Foi um filme 
de terror, porque eu já tinha passado muita 
dificuldade para conseguir enterrar meu 
irmão, pra conseguir abrir uma cova”, 
afirmou a auxiliar de saúde bucal Lourdes 
Pereira Liberato.

Breves & Curtas
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230020000000003 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-

ria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
CICERO DA SILVA LIMA 031.326.204-75 B300075701

CORNELHO CARLOS PRAXEDES 053.485.944-58 B300055001
DANIELE DE LIMA SILVA 105.997.554-82 B300054301

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Alagoa Grande - PB

CNPJ: 07.237.373/0002-00
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

Thiago Medeiros Araújo de Sousa
Gerente de Agência em Exercício

Evento do Fórum Brasil na Região é considerado um dos maiores no setor de logística e transporte

Paraíba vai sediar o Nordeste Export 
em junho

O governador João Azevê-
do recebeu, ontem, em João 
Pessoa, representantes do Fó-
rum Brasil Export, ocasião 
em que discutiu detalhes do 
evento Nordeste Export. Con-
siderado um dos maiores no 
setor de logística e transpor-
te, o evento será realizado em 
junho, no Centro de Conven-
ções da Capital.

"Esse fórum regional do 
Brasil Export, que a Paraí-
ba tem o orgulho de sediar a 
quarta edição, será um mo-
mento importante para com-
partilhar conhecimento, ex-
periência, colocando o Estado 
na rota dos grandes eventos", 
destacou João Azevêdo.

O presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Ri-
cardo Barbosa, ressaltou a im-
portância do momento para o 
setor. "Estamos muito otimis-
tas de que faremos o maior 
evento da Brasil Export nes-
te ano de 2023, aqui em João 
Pessoa, nos dias 19 e 20 de ju-
nho. O apoio do governador 
João Azevêdo tem sido fun-
damental para esse evento, 
que trará centenas de agen-
tes portuários, de arrendatá-
rios, de empresários do setor 
de transporte aquaviário", co-
mentou.

O CEO do Brasil Export, 
Fabrício Julião, disse que o 
evento também será impor-
tante na discussão sobre ge-
ração de emprego e renda 
no setor portuário. "Será um 
momento importante para 
discutir geração de empre-
go, crescimento, renda, no-
vos investimentos no setor 
portuário com a presença de 
diversas autoridades e com 
a classe empresarial", disse. 
"Será uma grande oportuni-
dade de mostrar todo o tra-
balho que tem sido feito nes-
ta gestão", acrescentou.

O encontro foi acompa-
nhado, ainda, pelo vice-go-
vernador Lucas Ribeiro, por 
Aluisio Sobreira, presidente 
do Nordeste Export; e o em-
presário Manoel Ferreira.

O Fórum
 Consolidado como o mais 

abrangente movimento do se-
tor de logística, infraestrutura 
e transportes no país, o Brasil 
Export é um fórum perma-
nente, multisetorial e agre-
gador. Reúne as principais 
autoridades e lideranças em-
presariais com o objetivo de 
fomentar o diálogo, incenti-
var a inovação e promover 
conhecimento. Todas as ini-
ciativas do Brasil Export es-
tão voltadas a colaborar para 
a ampliação da infraestrutu-
ra nacional a partir de investi-
mentos diversificados, dentro 
de uma política de desenvol-
vimento sustentável.

Quarta edição do fórum será realizada nos dias 19 e 20 de junho, no Centro de Convenções de João Pessoa, com apoio do Governo do Estado

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor apreendeu, em 
operação de fiscalização em 
supermercados de João Pes-
soa realizada esta semana, 
mais de 28 quilos de carne 
(charque, linguiça, frango e 
suína), além de dezenas de 
produtos como pizza, leite, 
iogurte, queijos, café, frutas 
frescas e cristalizadas, re-
frigerantes e cerveja. Cinco 
estabelecimentos foram au-
tuados.

Os fiscais do Procon-JP 
encontraram diversos ali-
mentos estragados, a exem-
plo de bandejas de moran-
gos in natura mofados, além 
de carnes e queijos sem a 
data da validade nas emba-
lagens. “Todos os produtos 
que foram encontrados im-
próprios para o consumo 

foram apreendidos e des-
truídos, assim como foram 
autuados os estabelecimen-
tos que foram flagrados co-
mercializando esses artigos, 
que sofrerão todo o rigor 
das penalidades previstas 
em lei”, garante o secretário 
Rougger Guerra.

Além da data de valida-
de dos produtos, a inspeção 
aos supermercados está ve-
rificando o cumprimento da 
legislação de uma forma ge-
ral, que protege o consumi-
dor. “Saliento que, no caso 
da data de validade, há a ve-
rificação não apenas dos ali-
mentos, mas, ainda, de todos 
os tipos de produtos, a exem-
plo de artigos de higiene pes-
soal e de limpeza doméstica 
e de outros itens que podem 
prejudicar a saúde do consu-
midor”, comenta o secretário.

Rougger Guerra alerta 
que as fiscalizações do Pro-
con-JP a esse segmento fa-
zem parte do calendário de 
ações da Secretaria, mas 
também através das recla-
mações dos consumidores, 
que devem continuar de-
nunciando sempre que en-
contrar algum tipo de irre-
gularidade. “É importante 
que as reclamações che-
guem à Secretaria para que 
possamos fazer a fiscaliza-
ção pontualmente. Isso em 
qualquer segmento do co-
mércio ou dos serviços”.

 
Penalidades 

 Os estabelecimentos au-
tuados estão sujeitos às pe-
nalidades previstas na le-
gislação, a exemplo da 
aplicação de multas e, de-
pendendo da gravidade da 

situação, ter as atividades 
suspensas temporariamen-
te. O prazo legal para a de-
fesa é de 10 dias a partir da 
data do recebimento do auto 
de infração.

Procon-JP apreende mais de 28kg de carne 
fora da validade

Atendimentos do Procon-JP
n Sede: Avenida Pedro I, nº 473, Tambiá;

n Orientação e dúvidas: 0800 083 2015;

n Instagram: @procon_jp;

n Procon-JP na sua mão: (83) 9 8665-0179

n WhatsApp Transporte público: (83) 9 8873-9976

Foto: Divulgação/Procon-JP

Além de carne, o Procon-JP apreendeu outros produtos

n 

Além da data 
de validade 
dos produtos, 
a inspeção aos 
supermercados 
está verificando 
o cumprimento 
da legislação 
de uma forma 
geralO Hospital Regional de 

Pombal “Senador Rui Car-
neiro” recebeu, na quarta-
feira (22), a visita técnica de 
representantes do Hospital 
do Coração - HCor de São 
Paulo, que fez uma avalia-
ção dos resultados dos três 
meses de implantação do 
Projeto de TeleMedicina - 
TeleUTI, por meio do Pro-
grama de Apoio ao Desen-
volvimento Institucional 
do Sistema Único de Saú-
de (Proadi-SUS), cujo pro-
pósito é apoiar e aprimorar 
o SUS por meio de projetos 
de capacitação de recursos 
humanos, pesquisa, ava-
liação e incorporação de 
tecnologias, gestão e as-
sistência especializada de-
mandados pelo Ministério 
da Saúde.

A visita teve o objeti-
vo de fortalecer o víncu-
lo, entender os processos 
e fluxos da unidade e com-
preender de que forma a 
equipe HCor pode contri-
buir com a expertise para 
melhorar as práticas de 
saúde e desfecho clínico 
dos pacientes.

Para a diretora-geral do 
HRP, Kevia Werton, essa 
visita veio fortalecer os 
vínculos com toda equipe 
profissional. “Através da te-
lemedicina, nossos pacien-
tes são acompanhados lá de 
São Paulo. Agradecemos à 
equipe por essa visita, por 
essa parceria valiosa, que 
vem melhorando cada dia 
mais a saúde de Pombal e 
da região”, afirma.

“A gente observa que, 
em um pequeno tempo, já 
tem melhorias em relação 
às condutas que são toma-
das, pois é uma equipe de 
UTI muito parceira e mui-
to participativa”, ressaltou 
a médica Camila Rocon, do 
Hcor, a respeito do avanço 
dos três primeiros meses 
da implantação do proje-
to da TeleUTI no hospital.

Logo após, foi apresen-
tado um fluxo dos últimos 
meses de trabalho pela en-
fermeira da comitiva do 
Hcor Tamires Oriolo, e em 
seguida a equipe pôde co-
nhecer os colaboradores e 
os demais setores da uni-
dade.

Equipe do Hcor avalia 
desempenho de projeto

no hospital de pombal

Renda
Evento também 
será importante 

na discussão sobre 
geração de emprego 

e renda no setor 
portuário

Foto: Roberto Guedes



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de julga-

mento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00007/2023, cujo objeto é a 
aquisição medicamentos psicotrópicos. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: 
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA – CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora de vários itens com o valor global de R$ 36.389,50 
(trinta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), a empresa ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME – CNPJ nº 31.187.918/0001-15, 
apresentou proposta com o valor global de R$ 211.505,00 (duzentos e onze mil, quinhentos e cinco 
reais), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ nº 21.596.736/0001-
44, apresentou proposta com o valor global de R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais). 
Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não 
havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado 
ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

OBS: REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Aguiar-PB, 07 de Março de 2023

ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado 

de julgamento de proposta de preços do Pregão Presencial nº 00010/2023, cujo objeto é 
contratação de empresa médica para a prestação de serviços com a realização de exames 
de radiografias, ultrassonografias, tomografias computadorizadas e outros no Termo de Re-
ferência em anexo ao edital. Tendo como VENCEDORA a empresa: VALE IMAGEM CLINICA 
DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA, cadastrada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73, foi 
considerada vencedora em vários itens,  com o valor de R$ 564.775,00 (quinhentos e sessenta 
e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais. Abre-se vistas aos interessados do inteiro 
teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de 
alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador de despesas para 
fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 22 de Março de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2023
A Presidente da Comissão de Licitação, vem através deste aviso, tornar público o resul-

tado de julgamento de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS da Tomada de Preços nº 
00009/2023, cujo objeto é a locação de veículos. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS 
as empresas/pessoas físicas: o Sr. JOSÉ AMANCIO NETO, considerado vencedor do ITEM 
02, com o valor mensal de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) e valor global 
de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), a empresa ALISON DE 
SOUZA LEITE – ME, considerada vencedora do ITEM 10, com o valor mensal de R$ 3.400,00 
(três mil e quatrocentos reais) e valor global de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos 
reais),  o Sr. João Fernandes da Silva Neto, considerado vencedor do ITEM 04, com o valor 
mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 38.500,00 (trinta 
e oito mil e quinhentos reais), o Sr. Francisco Hugo de Lacerda, considerado vencedor do 
ITEM 08, com o valor mensal de R$ 1.790,00 (hum mil, setecentos e noventa reais) e valor 
global de R$ 19.690,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa reais),  a empresa LOCADORA 
DE VEICULOS SANTA TEREZINHA LTDA EPP, considerada vencedora dos ITENS 05, 06 e 
11, com o valor mensal de R$ 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais) e valor global 
de R$ 120.780,00 (cento e vinte mil, setecentos e oitenta reais), FENIX CAR LOCAÇÃO DE 
VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, considerada vencedora dos ITENS 01 e 07, 
com o valor mensal de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais) e valor global 
de R$ 85.250,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), o Sr. JOCELIO ALVES 
LEITE, considerado vencedor do ITEM 09, com o valor mensal de R$ 3.750,00 (três mil, 
setecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 41.250,00 (quarenta e um mil, duzentos 
e cinquenta reais), a Srª MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA, considerado vencedor do ITEM 
03, com o valor mensal de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) e valor global de 
R$ 34.650,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). Considerada INABILITADA 
a empresa CONSTRUTORA FG PINHEIRO LTDA – ME. Abre-se vistas aos interessados do 
inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação 
de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador de despesas 
para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 22 de Março de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de alimentos 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB, com fornecimento de forma 
parcelada, conforme necessidade Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 45.520,00; JKJ 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 387.698,50.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2023, LER-SE, DISPENSA Nº DV00018/2023
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2023
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 DV00018/2023, que objetiva: Aquisição de peça de disco recortador de 26’’ para máquina 
Grade Aradora do Município de Alcantil –PB; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO 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
 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2023, LER-SE, DISPENSA Nº DV00018/2023
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 DV00018/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 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. VIGÊN-
CIA: até 22/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00060/2023 - 22.03.23 - LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES 
LTDA - R$ 17.398,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição de 
alimentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB, com fornecimento 
de forma parcelada, conforme necessidade Administração; ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF CO-
MERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 45.520,00; JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA - R$ 387.698,50.

Alcantil - PB, 22 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus novos para veículos da frota do município de Alcan-

til – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-
TURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL(MDE) 04004.12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM 
RECURSOS DO FNDE 04004.12.361.1005.2012 – MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPOR-
TE ESCOLAR 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08008.15.122.1010.2041 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 
AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 08/06/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00043/2023 - 10.03.23 
- PNEUMAX LTDA - R$ 10.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00015/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00015/2023, que objetiva: Aquisição de pneus novos para veículos da frota do município 
de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
PNEUMAX LTDA - R$ 10.700,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa do ramo pertinente para locação de 01 (um) veículo, destinado a Secretaria de 
Infraestrutura 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 23 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2023, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisições parceladas de botijão de gás GLP c/ 13KG (conteúdo e vasilhames) destinados a 
atender as necessidades das Secretarias Municipais e fundo municipal de Saúde de Araçagi/PB, 
até dezembro 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 
Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 23 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisição parcelada de fórmulas infantis, leites e suplementos alimentares 
diversos, para melhor atender as demandas das secretarias do Trabalho e Assistência Social e 
Saúde, 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 23 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisições de Urnas Funerárias destinadas a sepultamentos de falecidos de famílias reconhe-
cidamente carentes do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araçagi - PB, 23 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003-2023
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém torna para ciência dos 

interessados da TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO 
AGROPECUÁRIO, DO MUNICIPIO DE BELÉM -PB, que a única empresa que se apresentou para 
participação do certame A. R. DE SOUSA JUNIOR - CNPJ: 70.306.691/0001-31 foi INABILITADA. 
Conforme §3º do art. 48 da Lei 8.666/93 o Presidente fixou ao licitante prazo para apresentação de 
nova documentação: oito dias úteis. 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, 23 de março de 2023
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUI-
PAMENTOS E IMPLEMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2023. 
DOTAÇÃO: 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 234.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA 
JURÍDICA 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 276.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Belém e: CT Nº 00126/2023 - 22.03.23 - AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 1.466.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM– PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2023. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0083.2069 MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMA-
CEUTICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 524.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 252.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERENCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 
526.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00119/2023 - 10.03.23 
- ARTMED COMERCIAL EIRELI - R$ 83.595,00; CT Nº 00120/2023 - 10.03.23 - DROGAFONTE 
LTDA - R$ 22.980,00; CT Nº 00121/2023 - 10.03.23 - NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 20.865,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA (BOA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º. 1-0004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0099/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
TIPO A, PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, no MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB.

Vencedor: 
- CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03 com o valor de R$ 

1.073.645,13(Um Milhão, Setenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Cen-
tavos). Vencendo no item: 1, com valor global de R$ 1.073.645,13(Um Milhão, Setenta e Três Mil, 
Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO e ADJU-
DICO, nos termos da Lei 8.666/1993, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para 
a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 64, da Lei 
8.666/93 atualizada, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 06  de março de 2023.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA (BOA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 0011 /2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
TIPO A, PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, no MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários provenientes do Governo do Estado da Paraíba, através 

da classificação orçamentária nº 22101.12.361.5006.00000000287.44405100.54000 (RO920/2022), 
oriundo do Convênio nº 120/2022.

02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 365 1007 1003 Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil
12 365 1007 2024 Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%
12 361 1007 2016 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação
2 365 1007 2017 Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE
4490.51 99 Obras e Instalações
Vencedor: - CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03
VALOR GLOBAL: com o R$ 1.073.645,13(Um Milhão, Setenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta 

e Cinco Reais e Treze Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA:  09  de Março de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25005/2023
UASG 927662

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Abertura da sessão pública: 08h30 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone:(83)33106652.Email:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital:www.tce.
pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 22 de março de 2023
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2023

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para os interessados, o 
adiamento do CHAMAMENTO PÚBLICO, cujo OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS 
ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. Fica adiado para às 09:00 horas do dia 17 de abril de 2023. 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), por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.
br e pmcglicitacao@gmail.com ou no endereço eletrônico: cdc.campinagran.de .

Campina Grande, 23 de março de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00– GABINETE DO 
PREFEITO 04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 – 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 06.181.0039.2004 
– MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A SSDS/ESTADO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 02.00 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO 04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.306.0006.2018 – MANTER O PROGRAMA DA MERENDA 
ESCOLAR - PNAE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 552 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2021 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Trans-
ferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL - MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA – PROGRAMA 
SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 12.365.0013.2058 – MANTAR AS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL – CRECHE MUNICI-
PAL – 30% 540 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0047.2059 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
INFANTIL – PRE ESCOLA – 30% 542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 
– VAAT 3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2033 – MANTER O 
CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferên-
cia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2037 – MANTER 
O PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES 
DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis-
tência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0017.2039 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0017.2040 – MAN-
TER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 669 – Outros Recursos 
Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 09.00 – SEC DE TU-
RISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJAMENTO, COM 
INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC DE TRANSPOR-
TES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT 
Nº 10201/2023 - 23.03.23 - JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 - R$ 76.320,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2023, que objetiva: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de 
educação para prestar serviços ao Município de Casserengue; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - R$ 30.000,00.

Casserengue - PB, 16 de Março de 2023
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00005/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de educação para pres-

tar serviços ao Município de Casserengue. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO) = 20.040 – SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.1002.2019 
– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00029/2023 - 17.03.23 - FUTURA CONSULTORIA 
E SERVICOS EIRELI - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 
(um) veículo, zero km, tipo automóvel, ano de fabricação/modelo não inferiores a 2023/2023, motor 
de no mínimo 1.8cc, bicombustível, capacidade para 07 (sete) lugares e demais características 
contidas no Termo de Referência do instrumento convocatório, destinado a atender às necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Casserengue/PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:01 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: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. 
Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 23 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - 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 
para prestar serviços de Confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da 
Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente do Município 
de Casserengue. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 05 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 08:01 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: (83) 3634–1104. E-mail: licitaca-
ocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 23 de Março de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 40003/2023. 

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que fica 
adiada a Tomada de Preços Nº 40003/2023 (Processo Administrativo nº 40003/2023). Vejamos a 
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execu-
ção do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. 
Fonte de Recursos: Recursos não vinculados de Impostos; Outras Transferências de Convênios 
ou Instrumentos Congêneres dos Estados e Próprio do Município. Repartição/setor interessado: 
Secretaria de Urbanismo. Data prevista para realização da sessão publicação: 13/04/2023. Horário 
prevista para início da sessão publicação: 09h:00min (nove horas). Local previsto para realizada a 
sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves 
Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: 
www.coremas.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) 
às 12h00min (doze horas).

Coremas-PB, 23 de março de 2023.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 219/2021
Inexigibilidade Nº 011/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Oftmed Ativi-

dades Medicos Ltda-ME, CNPJ: 41.982.946/0001-88. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 13/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando 
que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratados; Desta forma fica a vigência prorrogada até 13/08/2023 
e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado 
o valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelos os 35 (Trinta e cinco) plantões de 08h:00 
cada. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sra. Patricia Chermila Garrido 
de Lacerda Pereira, CPF: 083.846.024-09 (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 40001/2023
Tomada de Preço Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: CL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ: 09.335.002/0001-06. Considerando o que a 
vigência do contrato vai até 09/01/2023 de acordo com a clausula sétima do referido contra-
to, que poderá ser alterado, considerando que o valor total contratado foi para um período 
de 02 (dois) meses. Desta forma fica justificado a prorrogação de prazo por mais 02 (dois) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Cleudo 
Lopes da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de março de 2023
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as diversas secretarias do município, 
quando solicitado sendo para as necessidades das secretarias no seu funcionamento. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais 
e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00112/2023 
- 23.03.23 - RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 34.137,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 02.120 Fundo Municipal de Saude de 
C Mamanguape 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape 
e: CT Nº 00108/2023 - 22.03.23 - ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES 
- R$ 43.500,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios 
novos e genuínos/similar, por percentual de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, 
VOLARE, FORD, ETC, para os veículos leves e pesados, além das máquinas pesadas, 
movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel S10, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
CUITÉ DE MAMANGUAPE e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00012/2023. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do 
Município de Cuité de Mamanguape: 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 
Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de 
Assistência Social 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 3390.30 Material de Consumo 
4490.52 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00105/2023 - 22.03.23 - JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA - R$ 280.000,00 18% DE 
DESCONTO; CT Nº 00106/2023 - 22.03.23 - MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - R$ 
210.000,00 22,5% DE DESCONTO; CT Nº 00107/2023 - 22.03.23 - VIEGAS AUTOPECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 300.000,00. 22,5% DE DESCONTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Aquisição de matériais de informática diversos desti-
nados a prefeitura municipal de curral de cima. 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 425/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: 
licitacaocurraldecima@hotmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 23 de Março de 2023
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa especializada para a 
realização de CONSULTORIA HÍBRIDA objetivando promover apoio direto para a implemen-
tação da nova lei de licitações – Lei 14.133/21; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: APAQ – CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL 
LTDA - R$ 36.000,00.

Damião - PB, 22 de Março de 2023
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de CONSULTORIA HÍBRIDA 
objetivando promover apoio direto para a implementação da nova lei de licitações – Lei 14.133/21. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Damião::01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002, 02.00– SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005–3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 23/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Damião e: CT Nº 00055/2023 - 23.03.23 - APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO 
EMPRESARIAL LTDA - R$ 36.000,00.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de março de 2023 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
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 inje-
táveis comuns diversos: padronizados da RENAME – RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS, destinados à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos 
vinculados] municipal. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 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 subsi-
diariamente 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 DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
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 inje-
táveis comuns diversos: padronizados da REMUME – RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS – , destinados à Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 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 GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2023, que objetiva: Contratação de 
veículos para transporte de alunos do município para universidades até Dezembro; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 
- R$ 203.868,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 230.868,00; ELISETE CUNHA DE 
OLIVEIRA - R$ 204.000,00.

Guarabira - PB, 01 de Março de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h00min, do dia 06 de Abril  de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de software para uso 
, manutenção e suporte para gestão municipal de educação.  Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20  de março de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SÉTIMO TERMO ADITIVO.
SEGUNDO ADITIVO DE VALOR

REF: CONCORRÊNCIA 05.2017.
OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO DE ADITIVO, , as adequações da planilha de 

quantitativos de serviços, conforme adequação constante no contrato, acarretando assim um aditivo 
ao valor do contrato de  acréscimos de 82.543,33 ( oitenta e dois mil quinhentos e quarenta e três 
reais e trinta e três centavos) celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e a 
empresa AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.587.584/0001-
49 - para o Contrato nº 01/2018, datado de 02/01/2018, proveniente da CONCORRÊNCIA 05.2017, 
objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE 
NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO 
SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Em razão da necessidade de executar melhorias adicionais na execução da 
obra, acarretou na alteração dos quantitativos previstos após primeiro aditivo de valor, resultando em 
mais um acréscimo ao valor inicial da obra de R$ 108.375,24 (Cento e Oito Mil Trezentos e Setenta 
Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos) que é equivalente a 5,49%. conforme planilha de adequação 
em anexo. As somas das duas adequações correspondem a 9,67% do valor inicialmente contratado

DATA TERMO ADITIVO: 22 de março de 2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 05 de abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um Trator e uma grande 
armadora para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, conforme especificações 
constantes no termo de referência, em conformidade com a proposta/convênio de n° 920101/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 05 de abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada para 
atender as necessidades da Prefeitura de Gurinhém PB, nos termos da proposta n.º 938227/2022. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 05 de abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material odontológicos destinado ao Fundo 
Municipal de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.
com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 23 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 06 de abril de 2023, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando contratações futuras, para: 
Aquisição de livros destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme especificações 
no termo de referência.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529.

 Gurinhém - PB, 23 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de profissional para  prestação dos 
serviços especializados de apoio administrativo de nível superior para operacionalização e condução 
de procedimentos administrativos, junto ao Município de Gurinhém - 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 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 23 de março de 2023
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, que objetiva: Contratação de pres-
tadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino de Itapororoca, 
exercício 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDO 
NASCIMENTO DA SILVA - R$ 90.500,00; JOAO BATISTA EMIDIO 06849276751 - R$ 64.200,00; 
JOAO BERNARDO DA SILVA - R$ 115.500,00.

Itapororoca - PB, 22 de Março de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de prestadores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede 
municipal de ensino de Itapororoca, exercício 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CON-
SIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2023 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00092/2023 - 
23.03.23 - FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - R$ 90.500,00; CT Nº 00093/2023 - 23.03.23 
- JOAO BATISTA EMIDIO 06849276751 - R$ 64.200,00; CT Nº 00094/2023 - 23.03.23 - JOAO 
BERNARDO DA SILVA - R$ 115.500,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - 

Itapororoca - PB, declara que fica adiada a licitação marcada às 08h30min do dia 24 de março de 
2023 para o dia 10 de abril de 2023 as 08h30mib, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Serviços de locação de motocicletas, para ficar a disposição das Secretarias da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 23 de março de 2023
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 07:30 horas do dia 05 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
eventual fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais destinados a atender os 
veículos (Automóveis e utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas multi marcas), 
pertencentes à frota municipal, bem como de todas as secretárias e fundos, conforme termo 
de referencia. 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; De-
creto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Municipal nº 017/2022/22; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informa-
ções: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Jericó - PB, 23 de Março de 2023
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços mecânicos, funilaria, elétricos e socorro mecânico destinados a atender 
os veículos (Automóveis e utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas multi marcas), 
pertencentes à frota municipal, bem como de todas as secretárias e fundos, conforme termo 
de referencia. 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; De-
creto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Municipal nº 017/2022/22; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informa-
ções: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Jericó - PB, 23 de Março de 2023
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de bolos de diversos sabores para atender as demandas das 
diversas secretarias do Município de Jericó–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 02/11; Decreto Municipal nº 017/2022/22; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informa-
ções: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Jericó - PB, 23 de Março de 2023
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:30 horas do dia 06 de abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para compra 
e fornecimento de “LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER”, que consiste em 
fornecimento de kits maker educacional, formação de educadores através capacitação presencial 
e EAD (Ensino a Distância) com atividades práticas e material de apoio com carga horária de 40 
horas e soluções digitais de apoio vinculados ao projeto destinados às Escolas da Rede Municipal de 
Ensino do município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.
jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino - PB, 23 de março de 2023
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00009/2023

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 00009/2023, cujo objeto é a 
aquisição parcelada de materiais de construção, destinados ao atendimento das necessidades 
das secretarias e Fundos Municipais.

EMPRESAS VENCEDORAS: LUCIANO DA COSTA VIEIRA, CNPJ nº 11.025.492/0001-
96 – itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,29,35,36,37,40,44,4
5,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,68,74,75,76,77,78,79,80,83,8
5,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,102,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117
,118,119,120,121,122,125,126,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142
,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,16
4,165,166,167,168,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,1
87,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 e 202, no valor total de R$ 
689.716,11 (Seiscentos e oitenta e nove mil setecentos e dezesseis reais e onze centavos); 
GUSTAVO XAVIER GARCEZ, CNPJ nº 26.303.607/0001-34 – itens: 13,15,22,23,24,25,27,
28,82,84,104,127 e 133, no valor total de R$ 34.189,00 (Trinta e quatro mil cento e oitenta 
e nove reais); MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇAO LTDA ME, CNPJ nº 
18.100.267/0001-16 – itens: 26,30, 31,32,38,41,42,43,64,65,69,70,71,73,81,91,93,101,103,
124,151,169 e 174, no valor total de R$ 43.884,76 (Quarenta e três mil oitocentos e oitenta e 
quatro reais e setenta e seis centavos); FABRICIO MIGUEL DINIZ, CNPJ nº 42.294.607/0001-
71 – itens: 33,34,39,57 e 123, no valor total de R$ 4.731,38 (Quatro mil setecentos e trinta 
e um reais e trinta e oito centavos); e FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 
CNPJ nº 22.745.664/0001-12 – itens: 72,99,100 e 105, no valor total de R$ 3.236,34 (Três 
mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Lagoa de Dentro(PB), 22 de março de 2023.
FÁBIO CARLOS GONÇALVE S DE BRITO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, através de sua CPL, torna público que realizará 

licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa de construção civil, para construção 
de Drenagem em diversas ruas da cidade de Lagoa de Dentro, no dia 14/04/2023 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Alfredo Chaves, s/n – Centro – La-
goa de Dentro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 11/04/2023, podendo ser obtido também 
através do Portal da Transparência do Município e no site do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba. Informações pelo e-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com.

Lagoa de Dentro(PB), 23 de março de 2023.
FÁBIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2022. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00172/2022 - Mc Alimentos Minimercado Eireli - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 161.407,26. ASSINATURA: 20.03.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA A 
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO 
DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00186/2022 - A. B. Construcoes 
Eireli - Apostila 01 - acréscimo de 11,99% - equivalente a R$ 94.033,78. O valor consolidado passa 
para R$ 878.233,53. ASSINATURA: 16.03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA na Rua Cel. João Lourenço, nesta cidade de Lagoa 
Seca/PB, objeto do Convênio nº 0042.006.00647110–9 – Contrato nº 1075382–43/2021 – SINCOV 
nº 912664. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CLPT 
CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 231.842,58. 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 Cícero Faustino 
da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

Lagoa Seca - PB, 21 de Março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
OBJETO: 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.

MODALIDADE: Pregão Presencial 00002/2023
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8666/93. 
RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 20.600 SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 
301 1008 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 20.800 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E ABASTECIMENTO. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e Contrato Nº 10201/2023 – 

NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 09.035.695/0001-11.
VALOR TOTAL: 154.832,60.  

Manaíra/PB, 10 de Março de 2023.
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Manaíra - PB, 21 de março de 2023.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E:
RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de empresa para Prestação 

de Serviços Profissionais Especializados em Direito Administrativo, Gestão Pública, Licitações e 
Contratos para Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa, treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal, junto a Comissão Permanente de Licitação no cumprimento dos atos vinculados à as-
sistência aos processos licitatórios da Câmara Municipal de Manaíra/PB, com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos nº IN00002/2023 a qual sugere a contratação de:

AT CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ Nº: 33.078.995/0001-62.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Publique-se e cumpra-se.

LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO
Presidente da Câmara Municipal de Manaíra/PB

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PRESIDENTE
Manaíra - PB, 21 de março de 2023.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº IN00002/2023: Contratação de 

empresa para Prestação de Serviços Profissionais Especializados em Direito Administrativo, Gestão 
Pública, Licitações e Contratos para Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa, treinamento 
e aperfeiçoamento de pessoal, junto a Comissão Permanente de Licitação no cumprimento dos 
atos vinculados à assistência aos processos licitatórios da Câmara Municipal de Manaíra/PB, com 
base nos elementos constantes no processo correspondente, a:

AT CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ Nº: 33.078.995/0001-62.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Publique-se e cumpra-se.

LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO
Presidente da Câmara Municipal de Manaíra/PB

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços Profissionais Especializados 
em Direito Administrativo, Gestão Pública, Licitações e Contratos para Assessoria e Consultoria 
Técnica Administrativa, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, junto a Comissão Permanente 
de Licitação no cumprimento dos atos vinculados à assistência aos processos licitatórios da Câmara 
Municipal de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cirilo Jose de Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresas 
Regionais de acordo com o Decreto nº 0001/2023, para fornecimento parcelado de Carnes e 
Frango In–natura e derivados de Leite para diversas Secretarias do Municipio de Mato Grosso–PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34421001. E-mail: licitamatogrosso@gmail.com. Edital: www.matogrosso.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Mato Grosso - PB, 23 de Março de 2023
FRANCISCO MANOEL DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2023, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE 
NATUBA E REGIAO LTDA - R$ 206.810,00; JOAO GOMES DA SILVA - R$ 39.989,40; JORGE 
GOMES BISERRA - R$ 39.460,00; JOSE ARÃO FERREIRA MACIEL - R$ 39.989,40; LUIS CE-
SÁRIO DA SILVA - R$ 38.302,00; ODAIR DE SANTANA SILVA - R$ 39.889,00; PAULO JOSE DE 
BARROS - R$ 19.756,00; ROSIVALDO BARROS DA SILVA - R$ 18.840,00.

Natuba - PB, 17 de Março de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Natuba: 02.050 Secretaria da Educação 12 361 1002 2009 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental – FUNDEB 12 361 1002 2010 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – FUNDAMENTAL 12 365 1002 2013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – INFANTIL 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: 
CT Nº 00059/2023 - 20.03.23 - COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO 
LTDA - R$ 206.810,00; CT Nº 00060/2023 - 20.03.23 - JOAO GOMES DA SILVA - R$ 39.989,40; 
CT Nº 00061/2023 - 20.03.23 - JORGE GOMES BISERRA - R$ 39.460,00; CT Nº 00062/2023 - 
21.03.23 - JOSE ARÃO FERREIRA MACIEL - R$ 39.989,40; CT Nº 00063/2023 - 20.03.23 - LUIS 
CESÁRIO DA SILVA - R$ 38.302,00; CT Nº 00064/2023 - 20.03.23 - ODAIR DE SANTANA SILVA 
- R$ 39.889,00; CT Nº 00065/2023 - 20.03.23 - PAULO JOSE DE BARROS - R$ 19.756,00; CT Nº 
00066/2023 - 20.03.23 - ROSIVALDO BARROS DA SILVA - R$ 18.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DA 

ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca as empresas CENTER 

LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 13.603.534/0001-54; 
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 27.927.653/0001-77; 
GUSTAVO XAVIER GARCEZ - CNPJ: 26.303.607/0001-34; MATEC MATERIAIS ELETRICOS 
E DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.100.267/0001-16; MEGALUX MATERIAL ELETRICO 
LTDA - CNPJ: 44.680.852/0001-42, para continuidade da reunião para abertura e julgamento 
das propostas de preços e habilitação da licitação Pregão Presencial 007/2023 ocorrerá no dia 
28/03/2023 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 378, Centro, Pedro Ré-
gis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?Tab=1&is
Modal=false&ctx=201140

Pedro Régis/PB, 23 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00013/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 – ME, inscrita no CNPJ/

CPF sob n° 24.188.631/0001-44. 
OBJETIVO: Contratação de Serviços de Consultoria Técnica em Faturamento do SUS, processa-

mento dos sistemas de informação do Ministério, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Piancó/PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  

Piancó- PB, em 15 de março de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00014/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA 

LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 16.747.441/0001-91. 
OBJETIVO: Contratação de empresa 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.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais.  
Piancó- PB, em 22 de março de 2023.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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 TENDAS, CALHAS E ALONGADORES PARA EVENTOS NO MU-
NICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LIRA DO 
NASCIMENTO JUNIOR 06673321466 - R$ 16.250,00.

Remígio - PB, 20 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 06 de 
Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO CORAL & CIA DA VOZ DESTE MUNICÍPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br.

Remígio - PB, 23 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
06 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:31 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 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 23 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00016/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS, 

CALHAS E ALONGADORES PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 
inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Gestão. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/03/2023.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de março de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TENDAS, CALHAS E ALONGADORES PARA EVENTOS NO MU-
NICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Gestão 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 
Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00128/2023 - 20.03.23 
- JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 06673321466 - R$ 16.250,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00012/2023
EXTRATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERENTE: PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
PROCESSO ADMINISTRAIVO: Nº 00024/2022
CONTRATO: Nº 00036/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO CONFORME 
DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

CONTRATADO: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA 
CNPJ: Nº 31.070.939/0001-56
DECISÃO: ANULAÇÃO TOTAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS 

DECORRENTES, SOBRETUDO O CONTRATO.
DISPOSITIVOS: PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - ARTs. 49 e 57 DA LEI 

8.666/1993 – SÚMULAS 346 e 473 DO STF.
EFEITOS: Retroativos à 30 de dezembro de 2022.

12 de janeiro de 2023.
JACKSON ALVINO DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 91101, CONTRATO N° 91102, CONTRATO N° 91103, CONTRATO N° 91104. 
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias e do Fundo Municipal de 
Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00011/2023. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro. UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: Conforme Contrato PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José 
do Bonfim e: - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 
Nº 14.232.777/0001-96, VALOR: R$ 57.997,86; - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA, 
CNPJ Nº 17.271.455/0001-44, VALOR: R$ 112.441,65; - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 
35.588.102/0001-54, VALOR: R$ 236.183,93; - O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ Nº 
02.044.971/0001-69, VALOR: R$ 153.327,20; VALOR TOTAL: R$ 559.950,64.

Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 90601,CONTRATO N° 90602,CONTRATO N° 90603,CONTRATO N° 90604, 
CONTRATO N° 90605,CONTRATO N° 90606, CONTRATO N° 90607,CONTRATO N° 90608, 
CONTRATO N° 90609  

OBJETO: Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Unidades de 
Saúde do Município de São José do Bonfim/PB, para o exercício de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00006/2023.

VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conforme Contrato 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: - APOGEU CEN-

TER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ Nº 02.911.193/0001-
68, VALOR: R$ 7.155,75; -Dental Maria Ltda, CNPJ Nº 09.222.369/0001-13, VALOR: R$ 
52.074,98; -DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº 34.698.454/0001-08, 
VALOR: R$ 2.355,00; -FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 08.160.290/0001-42, VALOR: R$ 14.369,68; 
-GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS, CNPJ Nº 09.721.729/0001-21, VALOR: R$ 1.200,00; 
-HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA , CNPJ Nº 33.160.739/0001-10, VALOR: R$ 1.100,00; -MCL COMERCIO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 44.572.364/0001-11, VALOR: R$ 10.484,00; 
-ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ Nº 
09.478.023/0001- 80, VALOR: R$ 10.721,79; -PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS E HIGIENE LTDA, CNPJ Nº 48.962.271/0001-54, VALOR: R$ 9.880,00; -RITA DE 
ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, VALOR: R$ 135.717,15. Valor total: 
R$ 245.058,35. 

São José do Bonfim - PB, 02 de Março de 2023 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 90801,CONTRATO N° 90802,CONTRATO N° 90803,CONTRATO N° 90804, 
CONTRATO N° 90805,CONTRATO N° 90806, CONTRATO N° 90807.  

OBJETO: Aquisição de material de construção e hidráulico para diversas secretarias e Fundo 
Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB São José do Bonfim/
PB, para o exercício de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO nº 00008/2023.

VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conforme Contrato 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: -ANTONIO CRIS-

TIANO DA SILVA, CNPJ Nº 24.438.135/0001-00, VALOR: R$ 41.856,00; -G.P.A GERENCIAMENTO 
E PROJETOS EIRELI, CNPJ Nº 11.175.931/0001-47, VALOR: R$ 27.473,96; -INFANTARIA CO-
MERCIAL, CNPJ Nº 20.795.155/0001-79, VALOR: R$ 23.356,40; -IVALDO ANTONIO PEREIRA 
LOPES, CNPJ Nº 03.442.101/0001-00, VALOR: R$ 852.726,46; -Malu Indústria e Comercio de 
Confecções EIRELLE, CNPJ Nº 29.114.237/0001-85, VALOR: R$ 3.066,00; -MONDUST CO-
MERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 47.607.630/0001- 92, VALOR: 
R$ 2.198,36; -O MUNDO DACOR LTDA, CNPJ Nº 02.357.604/0001-15, VALOR: R$ 7.490,00. 
VALOR TOTAL: R$ 958.167,18. 

São José do Bonfim - PB, 06 de Março de 2023
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00009/2023, que 
objetiva: Aquisição de pneus, câmara e baterias para os veículos das diversas secretarias do 
Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
deste município, para o exercício de 2023; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: - A JULIANNY LIMA DA SILVA, 
CNPJ Nº 13.258.973/0001-77, VALOR: R$ 155.870,00; - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, CNPJ 
Nº 39.422.751/0001-31, VALOR: R$ 13.291,01; - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 32.824.352/0001-58, VALOR: R$ 156.510,00; - JOSE 
RODRIGUES LACERDA NETO, CNPJ Nº 70.111.752/0001-05, VALOR: R$ 27.920,00; - RONALDO 
BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI, CNPJ Nº 31.569.229/0001-75, VALOR: R$ 20.228,00. 
TOTAL: R$ 373.819,01.

São José do Bonfim - PB, 01 de Março de 2023. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 90901,CONTRATO N° 90902,CONTRATO N° 90903,CONTRATO N° 90904, 
CONTRATO N° 90905.  

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara e baterias para os veículos das diversas secretarias 
do Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
deste município, para o exercício de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
00009/2023.

VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conforme Contrato 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: - A JULIANNY LIMA DA 

SILVA, CNPJ Nº 13.258.973/0001-77, VALOR: R$ 155.870,00; - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, 
CNPJ Nº 39.422.751/0001-31, VALOR: R$ 13.291,01; - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 32.824.352/0001-58, VALOR: R$ 156.510,00; - JOSE 
RODRIGUES LACERDA NETO, CNPJ Nº 70.111.752/0001-05, VALOR: R$ 27.920,00; - RONALDO 
BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI, CNPJ Nº 31.569.229/0001-75, VALOR: R$ 20.228,00. 
TOTAL: R$ 373.819,01.

São José do Bonfim - PB, 06 de Março de 2023. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 002/2023

Ref. Processo Licitatório nº 045/2023 – Dispensa nº 024/2023
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB, conside-

rando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020, torna 
público que está aberta a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e 
Projeto de Venda no período de 24 de março a 17 de abril de 2023, das 07:00 às 12:00 h, na Pre-
feitura Municipal, Sala de Licitação, situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. A Abertura 
dos Envelopes, análises das propostas e resultados será realizada no dia 18 de abril de 2023, às 
09:00 horas. A íntegra do Edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial do Municipal: www.
saojosedobrejodocruz.pb.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: licitacao@
saojosedobrejodocruz.pb.gov.br.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de março de 2023.
Genilda Saraiva de Andrade

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público que fará realizar licitação, modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, por lote, às 09h00min, dia 11 de Abril de 2023, na Sala da CPL, 
sede da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos (Palco, 
sonorização, tendas, grids, banheiros químicos, grades de contenção e disciplinadoras, camarins, 
camarotes, geradores e painéis de LED), incluindo serviços de montagem e desmontagem dos 
mesmos; e mão de obra de seguranças para a realização de eventos em geral, de pequeno, médio 
e grande porte para atender as demandas deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. 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, 23 de março de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de tendas, tamanho 6x6, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação 
da Prefeitura de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 05 de abril de 2023 às 
08h30 (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, 23 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIA-
LIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDA-
DES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E 
GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – CASP, EM OBEDI-
ÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PCASP, RELATIVAS 
AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO - R$ 96.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Março de 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2023, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao 
setor público – PCASP, relativas ao exercício financeiro. Para Prestação de Serviços junto ao IPSM; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 48.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de MARÇO DE 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de 
Equipamento Permanente para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e suas Secretarias; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda - R$ 432.800,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Março de 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Equipamen-
to Permanente para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e suas Secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2023 - Ata de Registro de Preços nº 00019/2022, decorrente do processo lici-
tatório modalidade Pregão Presencial nº 00019/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Gurinhém - PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 02030.04.122.1003.2005 – 02040.04.122.1005.2007 –02050.12.361.1006.2071 
– 02050.12.361.2002.2015 – 02050.12.361.2002.2016 –02070.15.122.1007.2034 
– 02080.20.122.1008.2038 – 02090.08.122.1009.2042 –02110.10.302.2019.2066 
– 02110.10.301.2007.2024 – 02110.10.301.2007.2083 –02110.10.302.2019.2067 – 
02120.08.243.2017.2043 – 02120.08.243.2017.2068 –02130.13.392.2006.2065 –. VIGÊNCIA: 
31/12/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: 
CT Nº 00027/2023 - 23.03.23 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 432.800,00.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  MUNICIPAIS
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE 
PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO – CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO 
– PCASP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO 
AO IPSM. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de S. S.de Lagoa de Roça: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02.100 –INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS– IPSM 02.100.09.272.2018.2046 – MANUT. 
DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENAÇÃO DO IPSM 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO – PESSOA JURIDICA 800 – FONTE. VIGÊNCIA: até 01/03/2024. PARTES CONTRA-
TANTES: Inst. de prev. dos serv. Municipais de S. S. de L. de Roça e: CT Nº 00026/2023 - 01.03.23 
- CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE 
PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO – CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO 
– PCASP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibili-
dade de Licitação nº IN00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça: 02.040 – SEC. DE CONT. E FINANÇAS 020.40.04.122.2007 – MANUT. DAS 
ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 500 – FONTE. VIGÊNCIA: até 01/03/2024. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00023/2023 - 01.03.23 
- CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 96.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO

PRESENCIAL Nº 027/2023 
Objetivo: Fornecimento diário de alimentos tipos massa e derivados (pães, bolos e salgado) 

para atender as necessidades das secretarias do município de Serra Grande – PB, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 10 de abril de 2023, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 23 de março de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO

DE SUPRESSÃO
Extrato do 1º Aditivo de Supressão de valor do Contrato de nº 00001/2023, cujo objeto é Aquisição 

parcelada de Combustíveis, destinados a atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados 
a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00016/2022 - Partes: Prefeitura Municipal 
de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste concedido os preços 
passam a vigorar com os seguintes valores: R$ R$ 6,25 por litro de Óleo Diesel B S500 Comum 
e R$ 6,35 por litro de Óleo Diesel S10. Informações no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na 
sede da Prefeitura Municipal no Largo da Matriz, 60.

Serra da Raiz-PB, 15 de março de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE REALINHAMENTO

DE PREÇOS
Extrato do 1º Realinhamento de Preços de valor do Contrato de nº 00001/2023, cujo objeto é 

Aquisição parcelada de Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos 
pertencentes e/ou locados a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00016/2022 
- Partes: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o 
reajuste concedido os preços passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 5,39 por litro de 
Gasolina Comum. Informações no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura 
Municipal no Largo da Matriz, 60.

Serra da Raiz-PB, 15 de março de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de 
próteses dentárias, para atender a população do Município de Solânea que necessita de reabilitação 
oral e que são atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE – 10.301.2008.2041/10.302.2009.2046/10.3
02.2010.2047(1600000/15001002–TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/RECURSOS NÃ VINCULA-
DOS DE IMPOSOTS – SAÚDE). ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00023/2023 - 01.03.23 - JG 
SERVICOS DE PROTESE LTDA - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2023, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos, 
SAMU e demais Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 195.733,50.

Solânea - PB, 23 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das 
Secretarias deste Município, exercício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA - R$ 33.077,50; 
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - R$ 6.000,00; JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - R$ 
9.895,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 6.750,00; MICROTECNICA INFORMATICA 
LTDA - R$ 72.844,20; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 382.555,65. 
Convocamos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 23 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das 
Secretarias deste Município, exercício de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA - R$ 33.077,50; 
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - R$ 6.000,00; JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - R$ 
9.895,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 6.750,00; MICROTECNICA INFORMATICA 
LTDA - R$ 72.844,20; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 382.555,65. 
Convocamos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 23 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2023, que objetiva: Contratação de empresa, 
para prestação de Serviços Funerários destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município 
de Solânea/PB, durante o exercício 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA – ME - R$ 239.450,00.

Solânea - PB, 06 de Março de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa, para prestação de Serviços Funerários destinados ao 
sepultamento de pessoas carentes do município de Solânea/PB, durante o exercício 2023. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea:07.00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA )– 08.244.2015.2063 (1500100) – RECURSOS LIVRES– ORDINÁRIOS . ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.32.99 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00107/2023 - 07.03.23 - FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME 
- R$ 239.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Serviço de Convivência 
e fortalecimento de Vínculos, SAMU e demais Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00009/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 – GABINETE DO 
PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 
– SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.3
61.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361 12.361.2005.2023– 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. 
DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2047/10.301.2008.2053 – 
07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.2
44.2013.2058//08.243.2015.2059/08.244.2013.2060/08.244.2015.2062/08.244.2015.2063/08.243.2015.2064/
/08.244.2015.2066/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETAIRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES 
E ESTRADAS – 15.452.1002.2071 – 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13
.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE 
E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078/18.541.2001.208 (15001000/16600000/16000000/1500002/15
500000/15001001– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00078/2023 - 08.03.23 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 195.733,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONVOCAÇÃO

EMPRESA PARA DEFESA 
Convoca-se a empresa SÃO CAMILO TEXTIL LTDA para no prazo de cinco dias apresentar 

defesa de abertura de procedimento de Rescisão ao Contrato n° 020/2023– por inexecução de 
contrato. Objeto confecção de fardamento escolar. Informações: paço municipal, dias úteis ou 
cplsousa2017@yahoo.com.

Sousa-PB, 23 de MARÇO de 2023.
Alyne Santos de Paula.

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas no dia 10 de Abril de 2023, às 09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 

23 de Março de 2023.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
AVISO DE  HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023
Objeto: Credenciamento de empresas especializadas em comercialização de aparelhos de 

amplificação sonora – AASI – e suporte técnico do serviço de reabilitação auditiva da Otoclinica, 
conforme especificações em edital. Documentos analisados pelos presentes e CPL, declarada a 
única empresa participante: Habilitada e qualificada ao credenciamento:

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, CNPJ Nº 01.035.382/0001-51.
Por não haver intenção de recurso, não se utilizará o prazo nos termos do Art. 109, da Lei 

8.666/93. Autos ficarão com vista franqueada aos interessados.
Sousa Pb, 21 de março de 2023

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR
Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TACIMA 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 
08.000 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 08000.15.451.2014.1048 RECAPEA.
ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM. M.FIO E URBANIZ 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 22/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT 
Nº 00066/2023 - 22.03.23 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 219.030,77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação Direta – Dispensa nº 005/2023 Lei 14.133/2021
Processo Administrativo n° 059/2023

OBJETO: Aquisição de itens de gêneros alimentícios perecíveis, pra distribuição gratuita visando 
atender a secretaria de Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego e Renda do município.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 26.666,67 (vinte e seis mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 27 de março de 2023 às 8:00 horas
TÉRMINO EM: 30 de março de 2023 às 9:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 30 de março de 2023 às 10:00
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:   exclusiva/ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br. 

Teixeira – PB, 23 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2ª REUNIÃO
Contratação Direta - Dispensa nº 001/2023

 Processo Administrativo n° 023/2023
OBJETO: a Aquisição de materiais de escritório, de apoio e escolar para atender as demandas e 

possibilitar a execução dos serviços da Secretaria Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego 
e Renda do município, conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 11.409,25 (Onze mil, quatrocentos e nove 
reais e vinte e cinco centavos).

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 28 de março de 2023 às 08:00 horas
TÉRMINO EM: 31 de março de 2023 às 07:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 31 de março de 2023 às 08:00 horas.
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: exclusivo ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br 

Teixeira – PB, 23 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2ª REUNIÃO
Contratação Direta - Dispensa nº 001/2023

 Processo Administrativo n° 023/2023
OBJETO: a Aquisição de materiais de escritório, de apoio e escolar para atender as demandas e 

possibilitar a execução dos serviços da Secretaria Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego 
e Renda do município, conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 11.409,25 (Onze mil, quatrocentos e nove 
reais e vinte e cinco centavos).

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 28 de março de 2023 às 08:00 horas
TÉRMINO EM: 31 de março de 2023 às 07:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 31 de março de 2023 às 08:00 horas.
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: exclusivo ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br 

Teixeira – PB, 23 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2ª REUNIÃO
Contratação Direta - Dispensa nº 003/2023

 Processo Administrativo n° 042/2023
OBJETO: Aquisição de TNT e Tecidos diversos para atender as demandas das Secretaria de 

Desenvolvimento Humano, Geração de Emprego e Renda e Secretária de Cultura do município, 
conforme especificações constantes no termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.649,92(dezenove mil seiscentos e 
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 28 de março de 2023 às 09:59 horas
TÉRMINO EM: 31 de março de 2023 às 10:0 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 28 de março de 2023 às 10:00
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: exclusiva/ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br. 

Teixeira – PB, 23 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.100/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, às 09hs:00min do 

dia 22/03/2023 licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição de equipamento e  material cirúrgicos de castração de cães e gatos  destinada as atividades 
da prefeitura municipal de Desterro-PB,  conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e 
demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital, www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 17 de março de 2023 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

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

João Pessoa, 22 de março de 2023.
À
Josenildo Alves dos Santos, CTPS n° 024092/00025 - PB
CARTA DE COMPARECIMENTO
Prezado Senhor:
Solicitamos o comparecimento de V.SA Ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 72 

horas, no intuito de justificar suas faltas que vêm ocorrendo desde o dia 03/03/2023, sob pena de 
caracterização de Abandono de Emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho 
conforme dispõe o artigo 482, letra i da CLT.

Sem mais,
Atenciosamente.
Francisco Marcelino da Silva Serviços de Pintura e Funilaria de Veículos LTDA
CNPJ: 42.217.272/0001-98
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SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇOES SINDICAIS
TRIENIO 2020-2023

 A Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, no uso de suas atri-
buições conferidas pelo Estatuto Social e Regulamento Eleitoral, convoca todos os associados 
da entidade que estejam em dia com suas obrigações sociais, a participarem das Eleições 
Gerais para escolha da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegado Representante junto a FENAFAR 
e respectivos suplentes, a serem realizadas no dia 27/04/2023, no horário das 09h às 17:00h, 
na sede da entidade , situada na Rua Rodrigues de Aquino , nº 555 – Jaguaribe , João Pessoa-
-PB , também contendo urna na cidade de Campina Grande das 09h às 14:00 na Seccional 
do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, localizada na Rua Vice Prefeito Antônio de 
Carvalho Souza, 450 – sl. 410 – Estação Velha, para o Triênio 2023/2026, observado o seguinte: 
1- Fica estipulado o prazo para registro de chapas concorrentes ao pleito desde a publicação 
deste edital até o dia 14/04/2023; 2- O pedido de registro de chapas será dirigido através de 
requerimento escrito, a presidente da Comissão Eleitoral, e será protocolado na secretaria 
da entidade, no endereço acima mencionado, no horário das 14h as 16:30h de segunda a 
quinta e nas sextas-feiras das 09h as 12:30h , nos dias úteis, devendo o requerimento ser 
assinado por qualquer um dos membros que a integram e especificar os respectivos cargos 
a que concorrem, assim como informações sobre endereço do local de trabalho, telefone, 
e-mail e endereço completo do farmacêutico candidato; 3- Não serão aceitos pedidos de 
registro de chapas com cargos incompletos, e bem assim contendo candidatos que na data 
da eleição não tenham mais de 06  meses de inscrição no quadro social do sindicato ou não 
estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras nesta entidade; 4- Fica estipulado 
o prazo de 03 dias , a contar da publicação das chapas inscritas em jornal de circulação 
estadual , para  impugnação de registro de chapas, devendo o requerimento de impugnação 
ser fundamentado, endereçado a Presidente da Comissão Eleitoral, e subscrito por associado 
em dia com suas obrigações; 5- os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral.

João Pessoa – PB, 24 de Março de 2023.
Hariad Ribeiro de Morais

Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no CNPJ 
09.123.654/0001-87, comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas a partir desta 
data, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, 
com as alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

João Pessoa, 22 de março de 2023
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 

Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
Registro CGE Nº 23-00417-9 11/04/2023 10:00

Execução de Drenagem Superficial 
e Construção de Bueiro Tubular em 
Lerolândia. Município de Santa Rita
Valor  es t imado da obra:  R$ 
1.540.440,52
Prazo de execução: 120 (cento e 
vinte) dias corridos

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

João Pessoa, 23 de março de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da CPL

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 Acionistas 
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).

 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000002
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria MF 

nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 2011 
e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo identificado(s), após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPE-
RAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de 
processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará 
passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS 025.497.474-02 1.067.A800047301/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

 Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Patos - PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência
  

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000003
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Por-

taria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE JOSE ANDRE DE OLIVEIRA 551.865.994-68 1.067.A800223701/002
  
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.
  Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência de Patos - PB
CNPJ: 07.237.373/0067-56

Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência  

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000004
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Por-

taria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE JOSE FERREIRA DA SILVA 691.711.654-87 1.067.A800236201/001/002

 Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

 Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Patos - PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência  

MELANIA CABRAL DA SILVA FERREIRA – CPF Nº 090.700.814-31, tona público que requereu 
SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Conde, a Licença de Operação, para Bares 
e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Sítio Utinga de 
Cima – Zona Rural – Conde-PB. (Conforme Resolução CONAMA Nº 006 de 24/01/1986).

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000005
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio 

da Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA 
nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro 
e o(s) mutuário(s) abaixo identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio 
de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE 
CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de 
processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa 
da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados 
do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS 045.312.874-28 1.067.A700385501/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

  Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Patos - PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000006
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio 

da Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA 
nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro 
e o(s) mutuário(s) abaixo identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio 
de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE 
CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de 
processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa 
da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados 
do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE DAMIAO RODRIGUES DE ARAUJO 676.500.314-20 1.067.A700172801/001

 
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.
 Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência de Patos - PB
CNPJ: 07.237.373/0067-56

Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos - PB

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230670000000007
 O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio 

da Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA 
nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro 
e o(s) mutuário(s) abaixo identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio 
de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE 
CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de 
processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa 
da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados 
do Setor Público Federal - CADIN.

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
ESPOLIO DE ANTONIO SIMOES DOS SANTOS 001.214.464-92 1.067.A800046801/001

 
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.
 Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência de Patos - PB
CNPJ: 07.237.373/0067-56

Av. Sólon de Lucena, n° 11, Centro, Patos – PB
 Flauberto Carlos Pessoa de Lucena F095168

Gerente de Agência

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDIÁGUA-PB, José Reno de Sousa, no uso de suas atribuições que 
lhe são concedidas pelo Estatuto Social e a Legislação vigente, convoca todos (as) os (as) 
ASSOCIADOS (AS), empregados (as) da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA 
– CAGEPA, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no 
dia 30 de março de 2023, por via online (vídeo conferência), plataforma GOOGLE MEET, 
conforme Lei nº 14.309/2022, através do link que será disponibilizado nas redes sociais 
da entidade até 24h antes do início da assembleia, às 18:00h, em 1ª convocação, com a 
presença da metade mais um dos sócios quites e às 19:00h do mesmo dia, em 2ª con-
vocação, com qualquer número de associados presentes para tratar dos seguinte ordem 
do dia: a) Leitura e Aprovação do Relatório da Diretoria, do exercício de 2022: b) Votação 
das peças que compõem o Balanço Financeiro e Patrimonial e Demonstração de qualquer 
renda arrecadada durante o Exercício de 2022, instruída com parecer do Conselho Fiscal; 
c) Deliberar sobre os assuntos correlatos.

João Pessoa, 23 de março de 2023.
 JOSÉ RENO DE SOUSA

   Presidente   

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINTERÁGUA-PB, José Queiroz de Souza, no uso de suas atribuições que lhe 
são concedidas pelo Estatuto Social e a Legislação vigente, convoca todos (as) os (as) ASSOCIADOS 
(AS), empregados (as) da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, para parti-
ciparem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 29 de março de 2023, por 
via online (vídeo conferência), conforme Lei nº 14.309/2022, através do link que será disponibilizado 
nas redes sociais da entidade até 24h antes do início da assembleia, às 18:00h, em 1ª convocação, 
com a presença da metade mais um dos sócios quites e às 19:00h do mesmo dia, em 2ª convocação, 
com qualquer número de associados presentes para tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura e 
Aprovação do Relatório da Diretoria, do exercício de 2022: b) Votação das peças que compõem o 
Balanço Financeiro e Patrimonial e Demonstração de qualquer renda arrecadada durante  o exer-
cício de 2022, instruída com parecer do Conselho Fiscal; c) Deliberar sobre os assuntos correlatos.

Patos-PB, 23 de março de 2023.
JOSÉ QUEIROZ DE SOUZA

Presidente 

EDITAL
Informamos a relação nominal da Chapa1 “Unidade e Democracia”, única chapa registrada 

para o processo eleitoral, que acontecerá nos dia 09 e 10 de maio de 2023, do SINTRAFI-PB, 
declaramos aberto o prazo de 3 (três) dias para impugnação. 

Diretoria Administrativa
Presidência: Lindonjhonson Almeida de Araújo – Banco Bradesco
Sec. Geral: Silvana Maria Ramalho Rodrigues – Caixa Econômica Federal 
Sec. De Finanças: Paulo César Soares de França – Banco do Brasil
Sec. De Formação Sindical: Magali Pontes Silva – Banco do Brasil
Sec. De Imprensa e Divulgação: Paulo Henrique Rocha Costa – Banco do Brasil
Sec. De Assuntos Jurídico: Robson Luís Andrade Araújo – Banco do Nordeste
Sec. De Política Social e Saúde do Trabalhador: Washington Luiz Andrade da Silva – Banco 

Bradesco
Sec. Para questão da Mulher Bancária: Adriana Coelho Maleta – Banco do Brasil 
Sec. De Administração e Patrimônio: Edson Borges Silva – Banco Itaú Unibanco
Sec. De Esporte e Lazer: Felipe Rangel Pontes Lins – Banco Bradesco
Sec. De Cultura: Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa – Caixa Econômica Federal
Sec. De Relações Intersindicais: Paula Ediane Pompeu de Brito – Caixa Econômica Federal
Sec. Para Assuntos do Interior: Carlos Hugo Carvalho Guimarães – Banco Itaú Unibanco
Sec. De Informática e Novas Tecnologias: Armindo Inácio de Araújo Júnior – Caixa Econô-

mica Federal
Sec. Da Juventude: Priscyla Silva Cordeiro de Araújo – Banco Santander 
Sec. De Estudos Sócioeconômicos: Renata Ribeiro Bezerra da Silveira – Banco Santander
Sec. De Assuntos dos Aposentados: Luíz Claudio Ferreira Vieira Couto – Banco do Brasil

Diretoria Administrativa – Suplentes
Danielle de Freitas Pereira – Caixa Econômica Federal
Marcos Antônio Melo de Oliveira – Banco Santander 
Marcos Henriques e Silva – Banco Bradesco
Carlos Antônio de Oliveira Guedes – Banco do Brasil
Yamagutt Olinto dos Santos – Banco Bradesco
Késsia Carla Siqueira Souza – Banco Itaú Unibanco
Renata Regis de Azevedo – Banco Bradesco
Paula Chaves Nóbrega – Caixa Econômica Federal
Rodrigo José Correia Ortins – Banco do Brasil
Carlib Martins Carlos dos Santos – Caixa Econômica federal
Nadja Cristina Freire de Melo – Banco do Brasil
Alana Cristina de Melo Batista – Itaú Unibanco 
Samuel Antão de Medeiros – Banco Bradesco
Mayanne de Sousa Marques Carvalho – Banco do Nordeste do Brasil
Luiz Gustavo Carneiro Siqueira – Banco Bradesco
Mônica Pereira de Souza – Santander 
Valdano Otavio dos Santos – Bradesco

João Pessoa, 24 de março de 2023
A Comissão Eleitoral

       Jurandi Pereira do Nascimento Filho                       Rogério Alves do Nascimento
       Valdinete Dantas Toscano de Brito                          Tarsílio Fernandes de Almeida    

                                                                                                               

TENDA  FORMOSA, CNPJ 49.959.820/0001-
02 torna público que requereu a Semapa (Se-
cretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura) 
a Licença de Instalação para atividade Bar e 
Restaurante. Localizado na Rua Cassiano da 
Cunha Nobrega N: 98 Praia Pontas de Matos.  

MARCELINO JOAQUIM DA SILVA, CPF 
436.345.164-53 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA 
AMBIENTAL DE  CATAMARÃS para TRANS-
PORTE AQUAVIÁRIO, situado na PRAIA DE 
CAMBOINHA, NO BAIRRO DE CAMBOINHA 
– CABEDELO-PB.
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