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Paraíba é o 
único estado a 
atingir metas de 
gestão das águas

Servidores 
federais terão 
reajuste de 9% 
em 1o de maio

Governo será o primei-
ro do país a assinar o con-
trato da terceira fase do 
Progestão.
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Governo também au-
mentou auxílio-alimenta-
ção em 43,6%, o equivalen-
te a R$ 200 a mais por mês.
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Estado recupera áreas invadidas 
no Polo Turístico Cabo Branco

operação conjunta

Terrenos são destinados à construção de hotéis, mas estavam sendo ocupados irregularmente.  Página 5

Sócios da 
Braiscompany 
são acionados 
também em MG

Mercado de 
seguros na 
PB arrecadou 
R$ 2,5 bilhões

Clientes mineiros da 
empresa de Campina 
Grande começaram a re-
correr à Justiça em janeiro.
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Resultado do setor no 
ano passado registrou 
expansão de 20,1%, acima 
da média nacional.
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Maioria dos responsáveis pelos imóveis 
demolidos não residia no local e 

alguns estariam explorando atividade 
econômica e comercial na área

Políticas públicas em defesa 
da população LGBTQIA+

n “A ordem natural das coisas é 
vista por Tomás de Aquino como 
um padrão divino que deve ser 
seguido para alcançar a virtude 
e a felicidade.”

Luiz Carlos Sousa
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n “Naquele instante parece que 
o passado me emergiu, fiquei 
em completo desassossego e 
toda uma cena se refez na minha 
lembrança.”

Vanderley de Brito
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Foto: SEMDH/Divulgação

Após ordem do 
TCU, Bolsonaro 
devolve joias

Conjunto de peças 
entregues como presente 
pela Arábia Saudita vale 
cerca de R$ 16,5 milhões.
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Governador se reuniu em Brasília com ministro da 
Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.
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João Azevêdo busca mais 
infraestrutura hídrica

Paraíba desenvolve 
projetos - como a Casa 

de Acolhida “Cris Nagô” 
(foto) - que buscam 

combater o preconceito, 
promover cidadania e 
garantir mais acesso à 

saúde e educação.
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Foto: Secom-PB

Ação promove 
dignidade 
menstrual nos 
municípios

Cerca de 410 mil ab-
sorventes já foram distri-
buídos por programa do 
Governo do Estado.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de março de 2023Ano CXXX Número 045 |  R$ 2,50
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Escritora prepara o lançamento 
do seu 11o livro, “Motivações”,  e 

faz planos de se dedicar às crônicas. 
“Ela [a crônica] tem leveza, síntese. 
(...) capta e, de repente, nasce”, diz.
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Elizabeth Marinheiro 
analisa a carreira e 
o mercado literário



A temporada de chuvas mais frequentes com a chegada do outono e a aproximação 
do inverno traz a rotina de transtornos causados por galerias e bueiros entupidos, 
trânsito mais lento, rios e córregos que transbordam e alagam ruas e casas. Tais 
problemas são comuns em várias regiões do país e, na Paraíba, costumam ser mais 
frequentes em cidades da Região Metropolitana de João Pessoa e em Campina Grande. 
É comum se dizer que são causados pelas chuvas. E, também, fica a pergunta: Como 
enfrentar o problema?

Primeiro, se faz necessário esclarecer que a temporada de chuvas é cíclica, 
anualmente ocorrem. E que ela é fundamental para a existência humana. 
Abastecimento de água e produção de alimentos são dois exemplos que ressaltam 
como necessidade para a sobrevivência humana numa determinada região. Portanto, 
as águas que tradicionalmente começam a cair de março e se estendem nos próximos 
meses, período mais chuvoso do ano em boa parte da Paraíba, são bem-vindas.

Outro ponto a ser esclarecido é a causa dos transtornos. O mais correto é dizer 
que o motivador dos problemas é o próprio ser humano. A ação individual mal-
educada ao produzir lixo em excesso e fazer o descarte de forma incorreta, aliada 
ao comportamento predatório ao meio ambiente, algumas vezes por necessidade e 
falta de informação de pessoas carentes, outras tantas por egoísmo e busca do lucro 
a todo custo.  

O resultado de muitas atitudes nada civilizadas tomadas ao longo do ano se 
refletem durante a temporada de chuvas. O acúmulo de lixo, que por mais que seja 
recolhido volta a surgir devido à falta de educação das pessoas, entope galerias, 
bueiros, bloqueia a passagem do leito dos córregos e rios. O efeito prático é a ocorrência 
dos famosos alagamentos de ruas e calçadas. A ocupação irregular no alto ou no sopé 
ou no topo de encostas remove a cobertura vegetal, que serve de sustentação da ter-
ra, produz o cenário perfeito para a erosão e deslizamentos, pré-fase para catástrofe 
com prejuízos materiais e, sobretudo, vidas humanas.

Claro, cabe aos poderes públicos agirem preventivamente promovendo ações 
de limpeza e desobstrução de galerias, inspecionando áreas de risco e, quando 
necessário, removendo ocupações irregulares. Porém, cada cidadão, pode e deve 
contribuir para tornar o ambiente coletivo onde vive mais harmonioso.  Não cabe 
culpar a chuva pelos transtornos, os responsáveis pelos problemas urbanos na 
temporada de maiores índices pluviométricos são os humanos. O que se faz necessário 
é mudar comportamentos. Investir em educação de base, coibir e punir as atitudes 
danosas ao ambiente coletivo. Não é à toa que muitos países punem com multa quem 
joga lixo no chão das cidades e as pessoas se adequam às boas práticas ecológicas que 
beneficiam a vida social coletiva e individual.

Ser cidadão requer direitos e deveres. É obrigação individual também contribuir 
para manter a cidade limpa e preservar o meio ambiente. O desrespeito aos parâmetros 
básicos de convivência coletiva resulta em efeito inverso para o indivíduo. A natureza 
cobra os danos causados a ela. No caso, as chuvas não são culpadas pelos transtornos, 
a responsabilidade é dos humanos, por isso, são eles que pagam a fatura. 

Temporada de chuvas
Editorial

Carregamos o desejo de eternidade
A caminhada quaresmal aproxima-se do 

seu grande objetivo: celebrar a imensidão do 
amor de Deus revelado no Mistério da Cruz e 
Ressurreição de Nosso Senhor. Neste último 
domingo da quaresma, escutamos na liturgia 
da Palavra o grande sinal da ressurreição do 
Lázaro.  Os momentos finais dessa caminha-
da penitencial nos fazem meditar sobre a 
superação da vida sobre a morte. Jesus, com 
a ressurreição de Lázaro, coloca abaixo a bar-
reira da morte.

No coração humano, há uma intenção con-
tínua de sempre acreditar na vida para além 
da barreira da morte. O coração de quem crê 
sempre se apoia no desejo de eternidade. O 
caminho proposto pela fé nos convida a ter 
os olhos nesse desejo eterno; e, mesmo com 
as canseiras terrenas, a Palavra de Deus vai 
nos motivando a prosseguir.

O que nos impede de confiar inteiramente 
na promessa de eternidade do Senhor? Cons-
truímos nossa vida, muitas vezes, como se fos-
semos esgotar o sentido de viver aqui na terra. 
Com isso, vamos absorvendo antivalores, tais 
como a ambição. A ambição desmedida talvez 
seja um dos grandes pecados da humanida-
de. O homem que vive longe de Deus busca 
construir sua vida sobre o império da vontade 
própria, assume para si, de maneira decidida, 
a prática do pecado, impondo-se aos outros, e 
desinteressando-se pelo bem destes, como se 
fosse um senhor absoluto, um explorador da 
criação: “Quando se abandona a lei de Deus, 
a lei do amor, acaba por se afirmar a lei do 
mais forte sobre o mais fraco. O pecado – que 
habita no coração do homem (cf. Mc 7, 20-23), 
manifestando-se como avidez, ambição des-
medida de bem-estar, desinteresse pelo bem 
dos outros e muitas vezes também do próprio 
– leva à exploração da criação (pessoas e meio 
ambiente), movidos por aquela ganância 
insaciável que considera todo o desejo um 
direito e que, mais cedo ou mais tarde, acabará 
por destruir inclusive quem está dominado 
por ela” (Papa Francisco). A vida eterna com 
Deus começa a se desenvolver nas escolhas 
fundamentais que vamos fazendo ao longo 
de nossa vida terrena. Não uma descontinui-
dade, como se as nossas más escolhas fossem 
magicamente apagadas.

Com a ressurreição de Lázaro, Nosso Se-
nhor espera de nós um exigente ato de fé: “Eu 
sou a ressurreição e a vida: quem crê em mim, 

mesmo se morrer, viverá” (Jo 11,23-24). Crer 
Nele, não importa o que nos aconteça. Esse 
ato de fé nos pedirá uma recorrente resposta, 
principalmente, nos momentos de sofrimento. 
A cruz de Cristo que se põe diante dos nossos 
olhos não é sinal de desânimo e desesperança, 
mas significa a força que precisamos para 
retornar para o Senhor Ressuscitado e para o 
cuidado de nossos irmãos.

O sentido quaresmal busca imprimir um 
real caminho de conversão. Quantas situações 
de morte precisamos abandonar para deixar 
que os horizontes da graça de Deus nos trans-
forme. Devemos pedir essa graça de conver-
são ao Bom Deus que jamais quer a morte do 
pecador, mas que ele mude de vida. A cada 
quaresma, devemos crescer no caminho de 
santidade para o Senhor. Quaresma é tempo 
de mudar de vida. Uma mudança que passa 
pela coragem de abandonar os maus com-
portamentos, como fruto da adesão radical 
do Evangelho de Cristo.

Nesta etapa final da quaresma, o Evange-
lho de Lázaro nos ensina que há uma outra 
morte mais dura: é a morte espiritual. E de-
vemos estar atento as consequências eternas 
dessa morte. Contudo, Cristo manda Lázaro 
ressuscitar para nos ensinar que o pecado 
nunca tem a palavra definitiva, mas é a gra-
ça de Deus quem nos define. Basta que nos 
convertamos! O domínio é sempre do Deus 
da vida, como nos ensina o Papa Francisco: 
“Aqui constatamos diretamente que Deus 
é vida e dá vida, mas Ele assume o drama 
da morte. Jesus poderia ter evitado a morte 
do seu amigo Lázaro, mas ele quis fazer sua 
a nossa dor pela morte de entes queridos, e 
acima de tudo ele quis mostrar o domínio de 
Deus sobre a morte. Neste trecho do Evange-
lho, vemos que a fé do homem e a omnipotên-
cia de Deus, do amor de Deus procuram-se e, 
por fim, encontram-se. É como um caminho 
duplo: a fé do homem e a omnipotência do 
amor de Deus que se procuram,  no final 
encontram-se.”

   Nestes momentos finais da quaresma, di-
rijamo-nos à Virgem Mãe de Deus, pedindo a 
sua resiliência amorosa para nunca desistir do 
caminho da fé. Ela, que não tem pecado, nos 
gera para misericórdia de Deus e nos educa 
para as coisas eternas. Desejo uma semana 
santa, já às nossas portas, frutuosa e marcada 
por um real espírito de conversão.

A “ordem natural das coisas” refere-
se a um conceito filosófico que sugere a 
existência de um padrão inerente ao uni-
verso e ao mundo natural que governa 
como as coisas funcionam. Essa ordem é 
vista como algo que ocorre independen-
temente da vontade humana ou da inter-
ferência externa, como uma lei natural.

A ideia pode ser encontrada em várias 
áreas da filosofia e da ciência, incluindo a 
filosofia antiga, a teoria da evolução, a fí-
sica e a biologia. Em geral, a ordem natu-
ral das coisas é vista como algo que é pre-
visível e pode ser compreendido por meio 
da observação e da análise científica.

Mas essa noção não é unânime entre 
filósofos e cientistas, e há debates sobre 
se tal ordem realmente existe ou se é sim-
plesmente uma construção humana para 
tentar entender o mundo ao nosso redor.

Do ponto de vista de Tomás de Aqui-
no, a ordem natural das coisas está inti-
mamente ligada à ideia do “bom, o cer-
to e o justo”. Para ele, a ordem natural é 
um reflexo da vontade divina e é caracte-
rizada pela harmonia e pela integridade 
do universo. Tomás de Aquino acredita-
va que Deus havia estabelecido uma or-
dem natural que governava todos os as-
pectos do universo, desde as leis da física 
até a moralidade humana.

Assim, para Tomás de Aquino, o bem, 
o certo e o justo estão intrinsecamente li-
gados à ordem natural das coisas. Ele 
acreditava que a natureza era um guia 
confiável para determinar o que era certo 
e errado, e que as leis morais deveriam es-
tar em conformidade com as leis naturais. 
Em outras palavras, a ordem natural das 
coisas é vista por Tomás de Aquino como 
um padrão divino que deve ser seguido 
para alcançar a virtude e a felicidade.

Pode-se argumentar que o conceito 
filosófico da “ordem padrão inerente ao 
universo” pode ser conciliado com a vi-
são de Tomás de Aquino sobre a ordem 
natural das coisas. Nos dois casos há a su-
gestão que existe uma ordem ou um pa-
drão que governa o funcionamento do 
universo. Os dois conceitos enfatizam a 

ideia de que há uma estrutura subjacen-
te ao universo que pode ser observada e 
estudada.

Sugerem também que a ordem natural 
das coisas é algo que pode ser compreen-
dido por meio da razão e da observação. 
Para Tomás de Aquino, a ordem natural 
é um guia para determinar o que é cer-
to e errado.

Adaptar o conceito da ordem natural 
das coisas à evolução social pode ser uma 
tarefa desafiadora, pois a evolução social 
envolve fatores que são mais complexos e 
dinâmicos do que a natureza ou o univer-
so físico. No entanto, podemos argumentar 
que o conceito da ordem natural das coi-
sas pode ser útil na compreensão da evo-
lução social de duas maneiras principais.

Uma como uma base para a morali-
dade: para Tomás de Aquino, a ordem 
natural das coisas é um guia para a mo-
ralidade, e essa ideia pode ser aplicada 
à evolução social. Podemos argumentar 
que a ordem natural das coisas pode ser 
vista como um padrão ou uma norma 
que governa o comportamento humano 
e que devemos buscar compreender e se-
guir essa ordem em nossas ações sociais.

Uma outra maneira seria como mo-
delo para o desenvolvimento social: as-
sim como a ordem natural das coisas é 
vista como uma lei que governa a física 
ou a biológica, pode-se argumentar que 
existe uma “ordem natural” que gover-
na a evolução social. Essa ordem pode ser 
vista como um modelo ou uma estrutu-
ra subjacente que orienta a evolução so-
cial em direção a uma maior harmonia e 
integridade, da mesma forma como a or-
dem natural da física leva a uma maior 
estabilidade e equilíbrio no universo. Ao 
estudar e compreender essa ordem, po-
demos criar modelos de desenvolvimen-
to social que se baseiam em princípios de 
equilíbrio, estabilidade e harmonia.

Resta-nos encontrar esse equilíbrio 
que leve a uma medida de paz, quer na 
natureza, quer no social. Ou na relação 
entre a física e o espiritual em busca da 
felicidade.

A ordem natural das coisas

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Só devolveu por 
deciSão do Tcu 

Será que Tudo 
ficará joia? 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“ManifeSTa-Se, no MériTo, pela  
ToTal iMprocedência da ação” 

“Tudo no Seu TeMpo” 

“unidoS, podereMoS levar” 

por uMa queSTão de juSTiça 

Gervásio Maia afirmou que há “prazo para que 
a gente possa sentar e organizar as estratégias 
do nosso partido para o pleito de 2024. Tudo no 
seu tempo”, mas não criticou as legendas que 
estão antecipando o debate eleitoral: “Se algum 
outro partido deseja já estabelecer esse diálogo, 
eu entendo e respeito”, disse. Esta semana, o 
PV, que integra a federação com PT e PCdoB, 
oficializou apoio à reeleição de Cícero Lucena.  

Nilvan Ferreira (PL), que já antecipou que será 
candidato a prefeito de João Pessoa, em 2024, 
condiciona a sua vitória em segundo turno à 
“capacidade de união da direita”. Ele enfatizou 
que “se nos unirmos, poderemos levar a Prefei-
tura”. Há que se dizer que, em 2020, ele chegou 
ao segundo turno e foi apoiado por outros inte-
grantes da direita, mas ainda assim não logrou 
êxito nas urnas.  

“Além de proibir, em lei, o reajuste dos servidores, 
o ex-presidente usurpou o tempo de serviço dos 
professores das redes públicas. Não é justo que 
os profissionais da educação não possam com-
putar 19 meses de serviços prestados para aqui-
sição de direitos legítimos de suas carreiras”. 
De Gervásio Maia, ao anunciar que apresentou 
Projeto de Lei Complementar para que servidores 
da educação possam garantir o tempo de serviço 
exercido durante a pandemia de Covid.  

Não é possível cravar 
que tudo ficará ‘joia’ 
na vida do ex-presi-
dente Jair Bolsonaro 
(PL), por conta de ele 
ter se apoderado de 
joias e armas dadas 
de presente a ele e 
sua, esposa, Michele, 
pelo governo da Ará-
bia Saudita, no valor 
de mais de R$ 16,5 mi-
lhões – objeto de alto 
valor dados a chefes 
de estado devem ser 
incorporados ao patri-
mônio da União. 

Mas o fato é que on-
tem, por meio de seus 
advogados, Bolsonaro 
devolveu ao governo 
parte das joias e armas 
recebidas, por deter-
minação do Tribunal 
de Contas da União 
(TCU). Outro lote de 
joias, retido na Receita 
Federal, no Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo, desde em 2021, 
também será devolvi-
do à Secretaria-Geral 
da Presidência da Re-
pública. 

Presidente da ALPB, o deputado Adriano Galdino 
(Republicanos) anunciou manifestação contrária 
à realização de plebiscito para que a população 
de João Pessoa opine sobre possível mudança no 
nome da capital. “[A ALPB] manifesta-se, prelimi-
narmente, pelo não conhecimento do mandado 
de injunção impetrado, e no mérito, pela total im-
procedência da ação”. O mandado de injunção 
foi impetrado pelo advogado Raoni Vita. 

GerváSio adMiTe que pSB fará  
aliança coM oS que “eSTiveraM  
conoSco na eleição paSSada” 

Presidente do PSB da 
Paraíba, o deputado 
federal Gervásio Maia 
(foto) não consegue se 
desvencilhar de uma 
pergunta todas as ve-
zes em que é abordado 
por jornalistas 
em soleni-
dades ou 
durante 
entrevis-
tas a ór
gãos de imprensa: o PSB apoiará a reeleição do 
prefeito Cícero Lucena, em João Pessoa? O par-
lamentar não crava o apoio, nem o descarta, en-
fatizando que as estratégias do partido para a 
próxima eleição ainda serão traçadas e sempre 
ressaltando que as definições quanto ao pleito 
de 2024 passarão, necessariamente, pela con-
dução do governador João Azevêdo (PSB), “que 
é a liderança maior” do partido. Ontem, em en-
trevista à TV, ele foi novamente provocado a fa-
lar sobre o pleito de João Pessoa e ratificou o que 
dissera, meses atrás: “No momento certo vamos 
traçar nossas estratégias. Onde a gente puder 
ter candidatura própria, vamos ter para fortale-
cer o partido. E nos municípios em que não tiver-
mos essa condição, vamos fortalecer a aliança 
com aqueles que estiveram conosco na eleição 
passada”. Neste segundo critério, Cícero se en-
caixa à perfeição.  

Foto: Divulgação/PSB

Há três anos, estado é o único do Brasil a atingir todas as metas do programa

Paraíba será o primeiro 
a assinar o Progestão 3 

com AgênciA dAs ÁguAs

A Paraíba será o primei-
ro estado a assinar o contrato 
da terceira fase do Programa 
de Consolidação do Pacto Na-
cional pela Gestão das Águas 
(Progestão). A informação foi 
divulgada pela Agência Na-
cional das Águas (ANA), on-
tem, durante o 1º Simpósio 
Paraibano de Recursos Hídri-
cos, em João Pessoa.

Durante apresentação no 
evento, o superintendente de 
Apoio ao Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos da ANA, Humber-
to Cardoso Gonçalves, desta-
cou o trabalho desenvolvido 
pelo Governo do Paraíba na 
gestão dos recursos hídricos e 
confirmou que a Paraíba será 
o primeiro estado a assinar o 
Progestão 3. “A Aesa é refe-
rência no Brasil na gestão de 
recursos hídricos. Ao realizar 
um simpósio, a agência esta-
dual amplia a reflexão sobre 
um assunto importantíssimo: 
o uso da água. Aqui nós pode-
mos discutir os problemas, as 
soluções, e planejar como en-

carar os próximos desafios”, 
elogiou.

Há três anos, a Paraíba é 
o único estado da federação 
que atingiu todas as metas do 
Progestão, programa de in-
centivo financeiro para ações 
de fortalecimento institucio-
nal e de gerenciamento de re-
cursos hídricos. Ao aderir ao 

programa, o Estado precisa 
atingir metas para garantir o 
repasse de recursos federais.

“A gestão dos recursos 
hídricos na Paraíba e no 
Brasil mudou muito de 2014 
para cá. Isso se deve ao Pro-
gestão, programa que ofere-
ceu um norte para o nosso 
trabalho. Parte importante 
das metas a serem conquis-
tadas pelas agências esta-
duais são as capacitações. 
Não tem como avançar na 
gestão dos recursos hídri-
cos só com base em opinião 
pura e simples. Por isso a ca-
pacitação é tão importante”, 
afirmou o diretor-presidente 
da Aesa, Porfírio Catão Car-
taxo Loureiro.

O representante da ANA 
e o diretor-presidente da 
Aesa participaram de uma 
mesa- redonda sobre a im-
portância dos comitês de ba-
cias hidrográficas. O secre-
tário estadual de Recursos 
Hídricos do Rio Grande do 
Norte, Paulo Varela, também 
participou do debate. “O co-

mitê é o coração do Sistema 
Nacional de Recursos Hí-
dricos. Temos que entender 
a importância da prática sis-
temática que ocorre dentro 
de um comitê de bacia para 
fazermos uma melhor ges-
tão participativa”, comentou. 

Também fizeram parte da 
mesa-redonda sobre a impor-
tância dos comitês de bacia o 
diretor de Gestão e Apoio Es-
tratégico da Aesa, Waldemir 
Fernandes de Azevedo, e o di-
retor-presidente do Instituto 
de Gestão das Águas do Rio 
Grande do Norte (Igarn), Au-
ricélio Costa. 

O 1º Simpósio Paraibano 
de Recursos Hídricos: Se-
mana em Defesa da Água 
teve início em 22 de mar-
ço, Dia Mundial da Água e 
encerrou ontem. O evento 
contou com a participação 
de estudantes, professores, 
pesquisadores e técnicos 
das áreas de meio ambien-
te e recursos hídricos. Ao 
todo foram mais de 350 ins-
crições.

“A gestão dos 
recursos hídricos 
na Paraíba e no 
Brasil mudou 
muito de 2014 
para cá. Isso 
se deve ao 
Progestão

Porfírio Catão Cartaxo Loureiro

Foto: Secom-PB

Os turistas e cariocas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia, cultura, história e música paraibana

O Destino Paraíba voltou 
a ter protagonismo no Rio de 
Janeiro (RJ), durante o even-
to Paraíba Day, realizado na 
quinta-feira (23), no Centro 
de Referência Sebrae do Ar-
tesanato Brasileiro. Turistas 
e cariocas tiveram a opor-
tunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a Gastro-
nomia, Cultura, História e 
Música paraibana, com apre-
sentações do Grupo Folclóri-
co do Sesc, degustação de ca-
chaças e do cardápio especial 
preparado pelo Chef Cumpa-
de João.

O Paraíba Day é uma ação 
promocional realizada pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômi-
co, Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Programa do 
Artesanato da Paraíba e do 
Sebrae-PB, com apoio da Fe-
deração do Comércio, Sesc, 
Senac, Apca e Crab. A ação 
visa divulgar, além do po-
tencial turístico, o Maior São 
João do Mundo, promovido 
em Campina Grande, e que, 
em 2023, está completando 

40 anos de festa, além do ro-
teiro junino, que compreende 
as cidades polos como Bana-
neiras, Patos, Monteiro, Santa 
Luzia, entre outras.

Para a secretária de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico, Rosália Lucas, o 
evento foi um grande suces-
so e um momento bastante 
especial, tendo em vista as 
pessoas terem vivenciado os 
saberes e sabores da Paraí-
ba com uma programação, 
para muitos, inesquecível, 
com visita guiada à exposi-
ção ‘Paraíba, um Estado de 
Artesanato’ e um processo de 
capacitação do destino. “Esta-
mos apresentando nosso po-
tencial para operadoras de tu-
rismo e agentes de viagens do 
Rio de Janeiro, um dos prin-
cipais emissores de turistas 
para a Paraíba”, pontuou a 
secretária.

Uma das atrações do Pa-
raíba Day foi o Chef Cum-
pade João, que preparou um 
cardápio especial intitula-
do ‘Baião de Maré’, segundo 
ele, para homenagear a Gas-
tronomia paraibana, ‘do Li-

Paraíba Day mostra potencial turístico no RJ 
pArA operAdores e Agentes

toral ao Sertão’. O prato le-
vou feijão, arroz e frutos do 
mar, substituindo a tradicio-
nal carne de sol ou charque. 
“É uma imersão do Litoral ao 
Sertão, com a gastronomia 
que fala um pouco dos nos-
sos costumes, da nossa cul-
tura”, traduz o chef. O even-
to de degustação foi para 150 
convidados.

Já o grupo folclórico do 
Sesc colocou todo mundo 
para dançar, literalmente, ao 
ritmo do forró pé de serra, 
um ensaio para aquelas pes-

soas que poderão vivenciar 
as festas juninas na Paraíba. 
Juntando gastronomia e cul-
tura, o público se encantou 
com tudo que vivenciou, pro-
jetando um dos melhores pe-
ríodos de festejos juninos e fé-
rias de meio do ano. “Estamos 
com uma expectativa mui-
to forte de batermos o recor-
de de presença de turistas e, 
por conta dessas ações, o nos-
so entusiasmo aumenta a cada 
ação promovida para divul-
gar ainda mais o Destino Pa-
raíba’, disse.

Foto: Secom-PB

O Paraíba Day é uma ação realizada pelo Governo do Estado
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A Corrida das Águas, 
promovida pela Compa-
nhia de Águas e Esgoto da 
Paraíba (Cagepa), entre-
ga os kits  para os corredo-
res até hoje, na loja Megga 
Shoes, na estrada de Cabe-
delo. Conforme o regula-
mento, é necessário a en-
trega de 1kg de alimento 
para retirada do kit. O re-
cebimento ocorre até hoje, 
das 9h às 15h.

A loja Megga Shoes fica 

localizada na Rua Hortência 
Helena de Brito, Lote S. Qua-
dra 05, 397, Jardim Gama, 
Cabedelo - PB.

A corrida será, amanhã, 
no Parque da Lagoa, com 
largada às 6h. A concentra-
ção acontece na Arena das 
Águas, a partir das 5h30. 
Com percursos de 5km e 
10km, a prova é uma home-
nagem da Cagepa ao Dia 
Mundial da Água, comemo-
rado no último dia 22.

Esta é a primeira corrida 
promovida pela Companhia 
paraibana, bem como a pri-
meira corrida diurna da his-
tória realizada na Lagoa, em 
João Pessoa. Com atrações 
musicais, ativações sobre 
sustentabilidade e meio am-
biente, uma superestrutura 
e quase mil inscritos, a Cor-
rida das Águas promete ser 
um grande evento, que en-
trará para o calendário das 
corridas de rua da Paraíba.

O vice-governador da Pa-
raíba, Lucas Ribeiro, se reu-
niu, na noite da quinta-fei-
ra (23), com representantes 
das quadrilhas juninas na 
sede da quadrilha Moleka 
100 Vergonha, em Campi-
na Grande, para reafirmar 
o apoio do Governo do Esta-
do às manifestações cultu-
rais nordestinas, por meio da 
realização de parcerias. Tam-
bém participaram do encon-
tro o secretário Executivo da 
Cultura do Estado, Cicinho 
Lima, e a presidente da Fu-
nesc, Bia Cagliani.

 Lucas Ribeiro desta-
cou a importância das qua-
drilhas juninas e a necessi-
dade de políticas públicas 
permanentes para a sobre-
vivência e renovação dos 
grupos. “Vamos construir 
ações para fortalecer a cul-
tura regional e em especial 

a tradição junina de Campi-
na Grande, que é reconheci-
da mundialmente pelo seu 
grandioso São João. As qua-
drilhas são uma expressão 
cultural e artística que car-
rega em si uma identidade 
única, trazendo alegria e ce-
lebração para a nossa gente. 
O compromisso do Governo 
do Estado é apoiar e incenti-
var os movimentos juninos, 
promovendo ações perma-
nentes que valorizem e pre-
servem essa importante ma-
nifestação cultural”.

O secretário Executivo da 
Cultura do Estado, Cicinho 
Lima, parabenizou os qua-
drilheiros pela dedicação à 
cultura popular e reafirmou 
o compromisso em viabili-
zar apoio. “Conhecemos a 
luta dos quadrilheiros, que 
durante todo o ano se preo-
cupam com a cultura popu-

lar e apresentam um belís-
simo espetáculo resistindo 
aos desafios. O Governo do 
Estado está de portas aber-
tas para apoiá-los”,

De acordo com a presi-
dente da Funesc, Bia Caglia-
ni, a reunião marcou o início 
do diálogo sobre formas de 
apoio para o período junino, 
mas também o interesse de 
contribuir através de ações 
permanentes. “Esperamos 
que esta reunião marque o 
início de uma grande parce-
ria para que a Funesc esteja 
inserida no São João de Cam-
pina Grande e no São João 
da Paraíba. A convite do vi-
ce-governador, iniciamos o 
diálogo e após ouvirmos os 
quadrilheiros, saberemos de 
que forma vamos nos inserir 
mais precisamente este ano, 
e mais profundamente nos 
próximos”.

Hoje, das 7h às 12h, o se-
gundo e último dia do even-
to “24 Horas para o Senhor” 
estará acontecendo no Par-
que Sólon de Lucena, conhe-
cido como Lagoa, no Centro 
de João Pessoa. A programa-
ção inclui a adoração ao San-
tíssimo, confissão, aconselha-
mento e evangelização, além 
de celebração penitencial, via 
sacra e uma missa de encer-
ramento, presidida pelo vigá-
rio-geral da Arquidiocese da 
Paraíba, Luiz Júnior.

Para o vigário, o evento é 
uma expressão da Igreja Uni-
da, indo ao encontro dos fiéis 
e proporcionando a todos um 
momento de conexão, confis-
são e harmonia. “Isso é par-
te da missão da igreja: escu-
tar, perdoar e orar”, diz Luiz 
Júnior. “É muito bonito olhar 
em volta e ver tantas pessoas 
juntas, partilhando dores e 
sofrimentos, mas também fé 
e esperança. As pessoas que-

rem ser ouvidas, elas preci-
sam ser ouvidas. Estamos 
aqui para ouvir a todos.”

Membro da Comunidade 
Católica Consolação Mise-
ricordiosa, a pedagoga Sio-
neide da Paixão Norberto, 
de 42 anos, esteve presente 
no primeiro dia do evento, 
que aconteceu ontem, tam-
bém na Lagoa. Segundo ela, 
“as 24 Horas para o Senhor 
são muito importantes, prin-
cipalmente nesse momen-
to que temos vivido, de mui-
tas dificuldades econômicas, 
adoecimento físico e, conse-
quentemente, espiritual. Es-
tarmos aqui, juntos, orando, 
é uma renovação e fortifica-
ção da fé.”

A fortificação e cura do es-
pírito foi um desejo compar-
tilhado por muitos fiéis que 
compareceram à celebração, 
vindos de diversos pontos 
da cidade. “É muito impor-
tante para nós, cristãos, estar-
mos unidos enquanto igreja. 
Isso nos dá forças para con-
tinuar, e todo o evento está 

muito lindo”, disse a católi-
ca Janielly Viana, de 30 anos.

O prefeito Cícero Lucena 
participou da missa de aber-
tura do evento, que aconteceu 
às 12h de ontem. A cerimô-
nia eucarística foi celebrada 
pelo arcebispo metropolita-
no, Dom Manoel Delson, na 
Igreja de Nossa Senhora das 
Mercês, no Centro da cidade. 
Segundo o prefeito, esse “é 
mais um momento que possi-
bilita essa aproximação com 
Deus, a reflexão sobre nossos 
atos e a oportunidade de pe-
dir mais uma vez as bênçãos 
do Senhor para continuar a 
jornada.”

O evento foi organizado 
pela Arquidiocese da Paraí-
ba, com apoio da prefeitura 
de João Pessoa. “Esperamos 
que essas 24 horas sejam de 
bênçãos, oração, adoração e 
de encontro com o Senhor. 
Esse evento é uma marca de 
nossa Arquidiocese. É um 
evento que traz momentos 
especiais e intensos”, disse 
Dom Delson.

Fiscalização feita nessa 
semana pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego em São 
Paulo resgatou cinco traba-
lhadores que prestavam ser-
viços para o festival de músi-
ca Lollapalooza, que vai até 
amanhã, no Autódromo de 
Interlagos, em São Paulo.

O festival é considerado 
um dos maiores do mundo, 
atraindo cerca de 100 mil pes-
soas por dia. Na edição do 
ano passado, o evento movi-
mentou R$ 421,8 milhões e, 

neste ano, levou à ocupação 
de 80% na rede hoteleira da 
cidade. Segundo o Lollapa-
looza, mais de nove mil pes-
soas trabalham diretamente 
no local, e mais de 170 em-
presas prestadoras de servi-
ços foram contratadas para 
a realização desta edição do 
evento.

Segundo o ministério, os 
cinco trabalhadores resgata-
dos prestavam serviços de lo-
gística de bebidas para o fes-
tival e estavam em regime de 
informalidade, dormindo no 
chão ou sobre pallets (estra-
dos} de bebidas, sem energia 

elétrica, colchão e sem rece-
ber equipamentos de prote-
ção individual (EPIs). Eles 
foram contratados como car-
regadores pela empresa Yel-
low Stripe, uma empresa 
terceirizada contratada pela 
Time For Fun, que organiza 
o Lollapalooza no Brasil, e 
receberiam R$ 130 por dia de 
trabalho, mas acabaram sen-
do vítimas de jornadas exte-
nuantes, que chegavam a 12 
horas por dia.

Os trabalhadores resga-
tados eram obrigados a dor-
mir no local, entre os pontos 
de estoque de bebidas, para 

fazer a vigilância da carga. 
A empresa sequer disponi-
bilizava papel higiênico ou 
sabonete para os contratados.

De acordo com a fiscaliza-
ção, três deles tinham colcho-
netes, que trouxeram de casa, 
e os demais dormiam sobre 
papelões e madeirites.

Cancelamento
Após a ação de fiscaliza-

ção de combate ao trabalho 
escravo, a empresa de servi-
ços de alimentação Animal-
chef, que produz lanches ve-
ganos e forneceria lanches 
nos bastidores do evento, de-

cidiu cancelar sua participa-
ção no festival em sinal de 
protesto. Em nota publica-
da em suas redes sociais, a 
empresa informou que foi 
surpreendida com a notícia 
sobre trabalho escravo no 
Lollapalooza e que decidiu 
romper o contrato “por uma 
questão de princípios e coe-
rência”. “A justiça social é um 
dos principais valores dessa 
transição que estamos fazen-
do”, escreveu a empresa.

Em entrevista ontem à 
TV Brasil, o auditor fiscal do 
Trabalho, Maurício Krepsky, 
chefe da Divisão de Fiscaliza-

ção para Erradicação do Tra-
balho Escravo, disse que a si-
tuação encontrada no local 
era “extremamente grave”. 
“Tinha até uma certa restri-
ção de ir e vir. Eles estavam 
ali com a obrigação de dor-
mir no local para poder fazer 
a guarda, a proteção do mate-
rial que estava sendo descar-
regado. ”Segundo Krepsky, 
esse conjunto de irregulari-
dades trabalhistas foi consi-
derado “uma condição gra-
ve e degradante de trabalho”. 
A empresa e os responsáveis 
foram notificados, informou 
Krepsky.

Fiscalização resgata cinco pessoas que prestavam serviços para o festival em situação "extremamente grave"

Flagrante de trabalhadores escravizados 
no LoLLapaLooza

Elaine Patricia Cruz 
Agência Brasil

Vice-governador reafirma apoio 
às quadrilhas juninas em CG

Corrida das Águas realiza entrega 
de kits a participantes neste sábado

Evento religioso “24 Horas para o 
Senhor” se encerra, hoje, na capital

parcerias

promovida peLa cagepa

na Lagoa

Foto: Ortilo Antônio

Nalim Tavares 
Especial para A União

Atividades acontecem das 7h às 12h, no Parque Sólon de Lucena, com vasta programação

Morreu, ontem, em João 
Pessoa, o desembargador apo-
sentado do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB), Wilson 
Pessoa da Cunha. Ele tinha 
90 anos. O corpo do paraiba-
no foi velado na central de ve-
lórios Morada da Paz, em Ja-
guaribe, de onde seguiu para 
ser cremado, em uma cerimô-
nia restrita a familiares e ami-
gos íntimos. Até o fechamento 
desta edição, a causa da mor-
te não havia sido divulgada.

Em nota de pesar, a As-
sociação dos Magistrados da 
Paraíba (AMPB) lamentou  
“a perda lastimável” decor-
rente do falecimento do de-
sembargador. “Seu exemplo 
de dignidade e dedicação em 
relação ao trabalho judican-
te deixa um legado de exem-
plo para a atual e para próxi-
mas gerações de magistrados 
da Paraíba”, diz trecho do do-
cumento. 

De acordo com a AMPB, 
Wilson Pessoa foi um profis-
sional que dedicou “mais de 
50 anos da sua vida ao servi-

ço público do estado da Parái-
ba”. Além de a passagem pelo 
TJPB, instituição da qual tam-
bém foi vice-presidente, Wil-
son Pessoa presidiu o Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE).

Tendo atuado em várias 
comarcas, desde quando ini-
ciou sua carreira na magistra-
tura paraibana, após formar-
se em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade Fe-
deral da Paraíba, na década de 
1950, Wilson Pessoa da Cunha 
foi promotor público adjunto, 
suplente de juiz e juiz substi-
tuto da Comarca da capital. 

Além disso, no seu cur-
rículo constam passagens 
pela Escola Superior de 
Magistratura da Paraíba 
(Esma), onde lecionou a dis-
ciplina de Direito Penal, en-
tre os anos de 1989 e 1992; 
pelo Complexo Judiciário de 
Jaguaribe, do qual foi coor-
denador no mesmo perío-
do, entre outros setores da 
Justiça. O magistrado pos-
sui, ainda, como uma home-
nagem do TJPB, um quadro 
com sua foto afixado na ga-
leria dos ex-corregedores de 
Justiça da instituição.

Morre Wilson Pessoa, e corpo é cremado
desembargador aposentado

Foto: Ortilo Antônio

O corpo de Wilson Pessoa da Cunha foi velado na capital

Ítalo Arruda 
Especial para A União
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Lotes na praia de Jacarapé serão, agora, destinados a construções que integrarão o Polo Turístico Cabo Branco 

Operação recupera áreas invadidas
ReintegRação

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Uma ação de reintegração 
de posse foi realizada ontem 
em Jacarapé, onde dezenas 
de casas foram construídas 
nos últimos anos em terre-
nos destinados aos empreen-
dimentos do projeto Polo Tu-
rístico Cabo Branco, em João 
Pessoa. A ação foi realizada 
pelas Forças de Segurança 
ao lado de oficiais da Justiça 
e representantes de diversos 
órgãos governamentais, em 
cumprimento à ordem judi-
cial assinada pelo juiz da 1a 
Vara Cível da Comarca da ca-
pital, Josivaldo Félix de Lima.

“Hoje está sendo realiza-
da a reintegração de posse 
em três imóveis do Polo Tu-
rístico Cabo Branco. É um 
processo que corre na Justiça 
há algum tempo e que houve 
uma primeira decisão judi-
cial em 2022, quando as par-
tes recorreram. E esta semana 
houve uma decisão do juízo 
em primeiro grau já consubs-
tanciada nas contrarrazões 
apresentadas pelas partes”, 
frisou Rômulo Polari, diretor 
presidente da Companhia de 
Desenvolvimento da Paraí-
ba (Cinep). 

Ele ressaltou que mais  de 
90% das invasões ocorreram 
a partir de 2020, no período 
após a assinatura dos primei-
ros contratos do Polo Turísti-
co Cabo Branco. 

O trabalho envolveu vá-
rios órgãos que detectaram 
problemas como a falta de li-
cenciamento ambiental das 
construções, de alvará de fun-
cionamento em imóvel — su-
gerindo atividade comercial 
—, além da suspeita de co-
mercialização de terrenos.

De acordo com o parecer 
técnico realizado pelo De-
partamento de Engenharia 
Ambiental da Cinep, o núme-
ro de construções aumentou 
após divulgação do projeto 
do Polo, totalizando 16 novas 
invasões entre março de 2020 
até ontem. 

As construções irregula-
res causaram degradações 
ambientais e alteração do pro-
jeto aprovado no entorno da 
Unidade de Conservação de 
Proteção Integral Parque das 
Trilhas, que também perten-
cente ao projeto. 

Os lotes invadidos, agora 
recuperados, serão destina-
dos à construção dos hotéis 
que integrarão o Complexo 
do Polo Turístico, fomentan-
do a economia paraibana e 
trazendo diversos benefícios 
para a população, entre elas a 
geração de emprego. 

Imagens divulgadas por 

n 

Invasores 
dos lotes 
acionaram 
a Justiça 
para evitar 
a ação de 
reintegração; 
pedido foi 
barrado

órgãos de segurança do Es-
tado mostraram construções 
de alto padrão, com piscina, 
fabricação e depósito de ar-
tefatos para construção ci-
vil, estufa para plantas or-
namentais e até um camping, 
sem licenciamento ambiental, 
alvará de construção ou fun-
cionamento. 

O diretor da Cinep, Rômu-
lo Polari, destacou que todos 
os relatórios técnicos produ-
zidos mostram que a maio-
ria das pessoas que estão so-
frendo a ação não está em 
condições de vulnerabilidade 
econômica e/ou social. “Ade-
mais, estava-se supostamente 
ocorrendo exploração de ati-
vidade econômica e comer-
cial na área que é, inclusive, 
legalmente declarada de in-
teresse público e afetada pa-
trimonialmente, também por 
lei, ao projeto do Polo Turís-
tico Cabo Branco”, acrescen-
tou Polari. 

Segundo relatório da Ge-
rência Executiva dos Direi-
tos Humanos da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Gedh-Se-
dh/PB), a maioria dos res-
ponsáveis pelos imóveis não 
reside no local. Outras 15 ca-
sas são apontadas como me-
dianas. Apenas uma família 
foi localizada em situação de 
vulnerabilidade e risco social, 
a qual receberá toda assistên-
cia do Governo do Estado. 

O chefe do Departamen-
to de Engenharia Ambien-
tal da Cinep, Ieure Rolim, 
declarou que todas as edifi-
cações foram realizadas sem 
alvará de construção junto 
ao município de João Pes-
soa e sem o licenciamento 
ambiental. Com isso, vários 
impactos ambientais foram 
detectados no local. 

“A primeira degradação 
foi a construção de edifica-
ções em zona de amorteci-
mento do Parque das Tri-
lhas, que é uma Unidade de 
Conservação de proteção in-
tegral, contrariando o artigo 
66 do Decreto nº 6514/2008”, 
frisou Ieure Rolim.

Ele ainda citou outros 
impactos na natureza como 
a remoção da vegetação sem 
autorização do órgão am-
biental competente, com a 
ocupação da área de manei-
ra irregular, Rolim contou 
que o órgão passou a ter a 
geração de resíduos sólidos 
e o lançamento de esgoto, 
comprometendo a qualida-
de ambiental do solo e das 
águas na região.

Impactos 
ambientais 
identificados

Ontem, os ocupantes 
dos lotes do Polo Turístico 
Cabo Branco tentaram bar-
rar a reintegração de posse 
por meio de um Agravo de 
Instrumento. Mas, em nota, 
o Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJ-PB) informou que 
o desembargador José Ricar-
do Porto não conheceu do 
Agravo de Instrumento e, 
com isso, manteve a decisão 
do Juízo da 1a Vara Cível da 
Comarca da capital que de-
terminou a reintegração de 
posse em favor da Cinep dos 
lotes 0687, 0752 e 0520, todos 

da quadra 25, do Setor III do 
Condomínio Turístico Costa 
do Sol, localizado no Litoral 
Sul de João Pessoa. 

A decisão foi baseada no 
disposto no artigo 932 do Có-
digo de Processo Civil, se-
gundo o qual “incumbe ao re-
lator não conhecer de recurso 
inadmissível, prejudicado ou 
que não tenha impugnado es-
pecificamente os fundamen-
tos da decisão recorrida”.

O TJ-PB informou ainda 
que na ação de reintegração de 
posse, que tramita na 1a Vara 
Cível, a Cinep relata datas em 

Tentativa de barrar a reintegração foi negada

O advogado Edilson So-
bral de Morais, que faz parte 
da Associação de Desenvol-
vimento Social dos Morado-
res, Agricultores, Pescado-
res e Apicultores de Jacarapé 
(Adesmapa) e representa 48 
famílias que são alvos da rein-
tegração de posse, afirmou 
que vai recorrer da decisão 
até a última instância. Segun-
do ele, mesmo com a decisão 
de reintegração de posse não 
significa dizer que os imóveis 
devem ser destruídos, mas 
desocupados.

“Vamos continuar recor-
rendo até a última instância. 
E se houver uma decisão con-
trária, como é que as pessoas 
vão voltar para suas casas se 
os imóveis estão sendo des-
truídos?”, questionou.

Segundo ele, os clientes os 
quais representa não são de 
classe alta, mas de classe mé-
dia baixa e estão no local há 
mais de 10 ou 20 anos, portan-
to, são considerados posseiros 
e não invasores. Ele também 
frisou que desde 2019 há ação 
da Associação contra o Gover-

no abordando a posse desses 
moradores, mas que só houve 
retorno no ano passado. O re-
latório da Gedh-Sedh apontou 
o contrário sobre a situação fi-
nanceira dos invasores.

No mês de dezembro, o 
advogado contou que houve 
uma reunião na Procurado-
ria-Geral do Estado que reu-
niu órgãos do Governo para 
tratar deste assunto. Na oca-
sião, foi proposto que as famí-
lias deixariam o local, mas re-
ceberiam uma escritura para 
se fixarem em outro terreno.

Advogado das famílias disse que 
vai recorrer até a última instância

Segundo 
aponta o 
relatório 
da Sedh, 
parte dos 
invaso-
res tinha 
pretensão 
de usar os 
imóveis 
como 
pousadas

Trabalho envolveu vários órgãos que detectaram problemas como a falta de licenciamento ambiental e de alvará de funcionamento e suspeita de comercialização de terrenos

que houve invasão dos lotes. 
A ação foi cumprida sob a co-

ordenação da Secretaria de Es-
tado da Segurança e Defesa So-
cial; pelas Polícias Civil, Militar 
e Ambiental e Corpo de Bombei-
ros, em colaboração com a Cinep, 
Procuradoria-Geral do Estado, 
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano, Compa-
nhia Estadual de Habitação Po-
pular (Cehp), Superintendência 
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema), Companhia de 
Água Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), Autarquia Especial de Lim-
peza Urbana (Emlur) e Energisa.

Empregos
Após o cumprimento 
da decisão judicial, 
a continuidade do 
projeto deve gerar 

mais de 1,5 mil 
empregos na região

Foto: Evandro Pereira Fotos: Secom-PB

Cumprimento da determinação judicial envolveu diversas secretarias do Estado, Forças de Segurança, Cagepa, Emlur e Energisa para garantir execução dentro da normalidade esperada
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 0007/2023

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte - SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados a IMPUGNAÇÃO do 
edital interposta pela empresa MILOR PERFURAÇÕES EIRELI, com relação às exigências 
de Qualificação Técnica. Informamos que foi aceita a Impugnação do solicitante por parte de 
seu Pregoeiro e Assessoria Jurídica e que será remarcada nova data para a sessão.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR DE ÁGUA, bem como, equipagem 
completa do poço para prover a sua plena operacionalidade e produção

Vyctor Giordanno Fernandes do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0009/2023

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte - SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados que realizará Con-
corrência a fim de selecionar e contratar 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, 
sob demanda, para atender a Unidade DN 129 – Cajazeiras/PB do SEST SENAT vinculada 
ao Conselho Regional Nordeste II, para executar um conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por finalidade: a) O estudo, o planejamento, a adaptação, a 
execução e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o 
objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral; b) O planejamento da avaliação e 
de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos 
quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será 
no dia 12/04/2023 às 10h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
a Unidade do SEST SENAT Cajazeiras/PB, até o dia 11/04/2023, das 08 às 17hrs, situado 
Rodovia Governador Antônio Mariz, S/N – Km 505 BR 230 –  Bairro Jardim Cidade Nova – 
Cajazeiras/PB ou via endereço eletrônico: licitacao.dn129@sestsenat.org.br

Vyctor Giordanno Fernandes do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

Atrasos no repasse de pagamento geram ações de clientes mineiro por indenização e danos morais e materiais

Investidores de MG acionam Justiça
braiscompany

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

A Justiça do Estado de Mi-
nas Gerais tem recebido dia-
riamente ações contra a em-
presa Braiscompany e os seus 
proprietários, Antonio Inácio 
da Silva Neto e Fabrícia Farias 
Campos, que estão foragidos. 
As ações começaram a surgir 
ainda no final de janeiro, por 
investidores que reclamam o 
atraso de pagamentos dos alu-
gueis e o não atendimento de 
rescisão contratual solicitada. 

Os investidores, por meio 
dos advogados, pedem ainda 
indenização por danos morais 
e material. 

As ações são oriundas de 
várias comarcas do estado de 
Minas Gerais, a exemplo de 
Belo Horizonte, Montes Cla-
ros, Santa Luzia, Varginha, 
Taiobeiras, Leopoldina, en-
tre outras. 

Em um desses pedidos, 
um investidor solicita o blo-
queio de uma quantia supe-
rior a R$ 905 mil, consideran-
do que celebrou três contratos 
de locação que somam esse 
valor, para que fossem inves-
tidos em criptoativos junto a 
Braiscompany, tendo como 
objeto aplicações em bitcoins, 

n 

Empresa geria 
mais de 10 
mil contratos 
e, segundo 
a Polícia 
Federal, 
movimentou 
R$ 1,5 bilhão 
nos últimos 
quatro anos

com a gestora se comprome-
tido a pagar remuneração 
mensal variável, a título de 
aluguel. Contudo, a empresa 
deixou de cumprir o acordado 
ainda em dezembro de 2022.

“Diante do exposto, defiro 
a tutela de urgência cautelar, 
para determinar o bloqueio da 
quantia de R$ 905.209,48 em 
contas bancárias da requeri-
da, cujo montante encontrado 
ficará disponível em conta ju-
dicial até ulterior deliberação”, 
cita a decisão da juíza Cibele 
Maria Lopes Macedo.

Outro investidor, que ajui-
zou ação na comarca de Mon-
tes Claros, pediu e foi atendi-

do em uma tutela provisória 
de urgência para determinar 
o bloqueio de valores que se 
encontrem em contas de ti-
tularidade da Braiscompany, 
sendo superior a R$ 145 mil. 
Nessa ação, a Justiça também 
deferiu o pedido de bloqueio 
de veículos.

A Braiscompany estava 
agindo no mercado como ges-
tora de ativos digitais desde o 

ano de 2018, e tinha como sede 
a cidade de Campina Grande.

No final de dezembro os in-
vestidores começaram a recla-
mar dos atrasos dos repasses 
dos aluguéis (rendimentos). A 
crise se intensificou no final de 
janeiro, quando a maioria dei-
xou de receber. 

Antonio Neto chegou a fa-
zer várias lives informando 
que estava impossibilitado de 

realizar os saques por limita-
ção de valores impostos pela 
Exchange. Todavia, foi des-
mentido, em forma de um co-
municado por essa empresa.

Através das redes sociais, o 
empresário publicou uma nota 
há uma semana, onde lamen-
tar a paralisação das ativida-
des por bloqueios financeiros 
impostos pela Justiça. Anto-
nio Neto afirmou, ainda, que 

espera a liberação dos recur-
sos para que possam chegar 
aos clientes. 

O casal de líderes da com-
panhia em criptomoedas, An-
tonio Neto e Fabrícia Farias,  
está foragido e com nomes in-
clusos na lista de procurados 
da Interpol desde fevereiro. 
Os mandados de prisão foram 
expedidos pela 4a Vara Federal 
de Campina Grande.

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

Instalado em 1973 como 
uma importante ferramenta 
de inovação no trabalho poli-
cial, a Radiopatrulha da Polí-
cia Militar da Paraíba (PM-PB) 
celebrou, durante a manhã 
de ontem, o aniversário de 50 
anos desde sua fundação. 

Durante o evento solene, o 
Governo do Estado anunciou 
o investimento de quase R$ 
7 milhões destinados para a 
aquisição de novos armamen-
tos, unidades móveis e treina-
mentos. Além disso, também 

foi realizada, de forma simbó-
lica, a entrega de 2,4 mil pisto-
las para a coorporação. Os in-
vestimentos do Governo do 
Estado nas forças de seguran-
ça pública somam R$ 21 mi-
lhões só nos últimos 30 dias.

O evento também regis-
trou a entrega de Comendas 
aos policiais veteranos, trei-
namento e aprimoramento da 
Radiopatrulha. 

O evento aconteceu na ma-
nhã de ontem, na Sala de Con-
certos do Espaço Cultural, e 
reuniu centenas de agentes 
da segurança pública no esta-
do, e o comandante-geral da 
Polícia Militar da Paraíba, co-

Radiopatrulha da Polícia Militar da Paraíba celebra 50 anos
na capital

ronel Sérgio Fonseca. Para ele, 
“desde sua criação, a Radiopa-
trulha tem desempenhado um 
papel fundamental na manu-
tenção da ordem pública e na 
prevenção de crimes. Muitos 

delitos foram evitados e mui-
tas vidas foram salvas. É im-
portante ressaltar que a Ra-
diopatrulha é muito mais que 
uma modalidade de policia-
mento, representa o símbolo 

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Secreta-
ria de Cultura (Secult), reali-
zará as inscrições da 33a edi-
ção do Casamento Coletivo, 
nesta segunda-feira, a partir 
das 8h, no Teatro Municipal 
Severino Cabr. São ofertadas 
vagas para 100 casais, além 
de um cadastro de reserva 
para mais 20 casais. 

As inscrições estão pre-
vistas para acontecer até as 
12h, no entanto, caso as va-
gas sejam preenchidas, a 
ação poderá ser encerrada 
antes do horário estipulado.

Esta etapa conta com a 
parceria das Secretarias de 
Desenvolvimento Econômi-
co; Saúde; Educação, além 
do aporte da Guarda Muni-
cipal, que junto à Secult, ga-
rantirão uma melhor estru-
tura para receber os casais 
apaixonados, que têm o so-
nho de casar durante a pro-
gramação oficial d’O Maior 
São João do Mundo. 

O Casamento Coletivo 
é um evento de caráter só-
cio cultural que já celebrou 
a união civil de aproximada-
mente 2,5 mil casais ao longo 
de 32 edições.

Além dos custos com car-
tórios, os casais também são 
presenteados com tudo o que 
envolve a cerimônia  — tra-
dicionalmente realizada no 
Dia dos Namorados —, como 
decoração, produção e ves-
tidos para as noivas, bem 
como os trajes dos noivos. 

A cerimônia passa por 
todos os trâmites jurídicos, 
sendo realizada em ver-
so e prosa pela Juíza Ivna 
Mozart.

Cabe ao casais a atuali-
zação de toda a documen-
tação exigida pelos termos 
cartoriais, que são necessá-
rias para a efetivação da ins-
crição. Não é necessário que 
a presença das testemunhas 
no ato de inscrição.

Vale destacar que, além 

Inscrições para o Casamento Coletivo acontecem nesta segunda
são João de cG

Bloqueios
Com mais ações contra 

a companhia, Justiça 
determinou novos 

bloqueios em valores 
superiores a 

R$ 1 milhão, incluindo 
veículos e bens dos 

empresários foragidos

Foto: Arquivo/ Redes Sociais

de ser indispensável a atua-
lização e organização de toda 
documentação que garante 
a realização da inscrição, os 
casais interessados precisam 
estar cientes da integral par-
ticipação em todo o calendá-
rio que antecede a cerimônia 
oficial do dia 12 de junho, a 
exemplo das reuniões, prova 
de vestidos e trajes dos noivos, 
assim como a participação 
de todos os ensaios e eventos 
pertinentes à agenda do Casa-

mento Coletivo, que tem ceri-
mônia celebrada na Pirâmide 
do Parque do Povo.

Para efetivar a incrição, os 
noivos e noivas precisam re-
alizar a apresentação de do-
cumentações específicas para 
noivos (as), divorciados (as), 
viúvos (as), além da docu-
mentação de duas testemu-
nhas. A lista de documentos 
pode ser acessado no endere-
ço eletrônico campinagrande.
pb.gov.br.

Juíza 
Ivna 
Mozart 
realiza 
a união 
dos 
casais

Foto: Codecom/CG

da solidariedade, da coragem 
e do espírito de equipe”, afir-
mou o comandante-geral.

A corporação também 
qualificou o trabalho de pron-
ta-resposta da Radiopatrulha, 
com capacitação nas aborda-
gens policiais, legislação, e ra-
diocomunicação, entre outras 
ferramentas necessárias para 
a boa atuação da Polícia Mili-
tar. As capacitações tiveram 
início ainda durante o mês 
de março com os agentes que 
atuam na Região Metropoli-
tana de João Pessoa e seguem 
durante todo ano, até alcan-
çar todas as regiões do estado.

O serviço foi instalado na 

corporação em março de 1973, 
durante a gestão do governa-
dor Ernani Sátiro e sob o co-
mando do coronel Glauber 
Cabral de Vasconcelos, atra-
vés de um financiamento jun-
to ao Banco do Brasil. 

A parceria permitiu a 
aquisição dos materiais, como 
rádios transceptores e veícu-
los que, inclusive, estavam 
expostos no Espaço Cultural. 
Foram montadas duas Cen-
trais de Rádio, em João Pes-
soa (no dia 15 de marçço de 
1973), e em Campina Grande 
(dias depois), comuma capa-
citação foi realizada com ofi-
ciais e praças. 

Foto: Evandro Pereira

Sistema representa um marco para as forças de segurança
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Estudante foi preso e revelou à polícia e aos pais de adolescente autista que praticou o crime “apenas uma vez”

Universitário confessa abuso sexual
transferido para o roger

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Rodoviária Fe-
deral, em operação conjunta 
com o Ministério do Trabalho 
e Emprego, deflagrou ação 
para fiscalizar transporte ir-
regular de passageiros. Na 
ocasião, 17 trabalhadores es-
tavam sendo levados em con-
dições precárias em um cami-
nhão. Outras irregularidades 
também foram flagradas du-
rante a ocorrência.

Durante fiscalização na 
quinta-feira (23), no km 117, 
da BR 104, em Lagoa Seca, 
equipe composta por agen-
tes da PRF e do MTE flagra-
ram um caminhão adaptado 
ao estilo pau de arara trans-
portando 17 trabalhadores 
em condições precárias, pon-

do em risco a vida de todos os 
passageiros pela falta de se-
gurança e de outros usuários 
da rodovia, pois as pessoas 
carregadas na carroceria do 
caminhão sofriam risco de 
queda durante o percurso. 
Eles estavam sendo levados 
da cidade de Esperança com 
destino a Campina Grande.

Na oportunidade, agen-
tes do Ministério do Traba-
lho e Emprego registraram 
irregularidades trabalhis-
tas nas condições de regis-
tro dos operários. Diante das 
circunstâncias, o responsável 
pelo veículo foi autuado pelo 
transporte ilegal de passagei-
ros e a empresa será alvo de 
investigação do MTE.

Um sargento da Polícia 
Militar foi baleado duran-
te uma tentativa de assalto, 
ocorrido nas proximidades 
do Mercado Central, na ca-
pital. Um suspeito de atirar 
contra o militar, foi morto no 
confroto e outro ficou ferido.

Segundo informações, a 
troca de tiros ocorreu no iní-
cio da tarde de ontem, quan-
do o policial reagiu a uma 
tentativa de assalto pratica-
da por dois homens, que es-

tavam numa moto. Na troca 
de tiros, o policial foi ferido, 
mas reagiu contra os dois as-
saltantes, sendo que um mor-
reu no local e o outro foi so-
corrido, junto com o militar 
para o Hospital São Vicen-
te de Paula, onde passou por 
procedimentos e em seguida 
transferidos para o Hospital 
de Trauma de João Pessoa.

Apesar do tumulto, co-
merciantes acionaram a Po-
lícia Militar e o Samu.

“Peço justiça e que ele pa-
gue pelo crime que cometeu”. 
Este foi o desabafo da mãe de 
um adolescente de 14 anos, 
portador do transtorno do es-
pectro autista (TEA), vítima 
de abuso sexual. O estudante 
universitário, de 22 anos, que 
confessou o crime na presen-
ça da delegada Joana D’Arc, 
que lavrou o auto de prisão 
em flagrante do universitá-
rio, que teve a prisão preven-
tiva decretada e foi transferi-
do para o Presídio do Roger, 
em João Pessoa. Ele não teve 
como negar o crime, pois toda 
a ação foi flagrada por um cir-
cuito de monitoramento insta-
lado na casa da vítima pelos 
pais do garoto.

Em seu depoimento, o 
universitário revelou que 
praticou o ato apenas uma 
vez. Os abusos, como fica-
ram confirmados, aconte-
ciam quando os pais saiam 

à noite para estudar. 
Os pais do menino, que 

terão os nomes preservados, 
disseram que o estudante, bas-
tante conhecido da família, 
pois se conhecem há cerca de 
dez anos, se prontificou a aju-
dar os pais quando eles tives-
sem que sair. E, já fazia seis 
meses que ele cuidava do ga-
roto e passava cerca de qua-
tro horas, sozinho, com o me-
nino na casa.

A descoberta das ações cri-
minosas aconteceu quando os 
pais notaram um ferimento no 
rosto do adolescente. Eles re-
solveram verificar as câmeras 
instaladas na casa e percebe-
ram que o abuso sexual acon-
teceu quando o adolescente 
estava sem roupa indo tomar 
banho. Os pais disseram que 
o universitário chegou a pedir 
perdão, através de mensagens 
e que deseja falar com eles pes-
soalmente, para pedir descul-
pas. “Peço a todos os pais de 
crianças autistas que tenham 
cuidado”, orientou a mãe.Após audiência de custódia, a Justiça determinou a transferência do estudante universitário para o Presídio do Roger, na capital

Foto: Marcos Russo

justiça
Jovem que 
esfaqueou 
padrasto deixa 
o presídio

O juiz José Márcio Rocha 
Galdino determinou a liber-
dade de um jovem que havia 
esfaqueado o padrasto, apon-
tado como autor do estupro de 
sua irmã, uma criança de sete 
anos (os nomes foram omiti-
dos para preservar a identida-
de da criança violentada). O ra-
paz estava no PB1 desde o dia 
13 deste mês, após passar por 
audiência de custódia e ter a 
prisão preventiva decretada. 
O magistrado determinou o 
uso de tornozeleira eletrônica. 

A prisão aconteceu após o 
padrasto do jovem e da irmã 
dele prestar depoimento na 
Delegacia de Proteção à Infân-
cia. O homem, que não teve o 
nome revelado, ao deixar a de-
legacia, foi abordado pelo ir-
mão da menina que, armado 
com uma faca passou a agredi
-lo. No momento, um policial 
civil, para conter a agressão, 
sacou de uma arma e efetuou 
disparos contra o jovem, que 
foi atingido no pé.

Além do uso da tornozelei-
ra, o jovem não poderá se apro-
ximar a menos de 500 metros 
do homem esfaqueado, não se 
ausentar da Comarca de João 
Pessoa por mais de 15 dias, não 
mudar de endereço sem aviso 
prévio à Justiça, comparecer 
mensalmente a juízo e a todos 
os atos da instrução do pro-
cesso. O acusado de estuprar 
a criança responde o processo 
em liberdade.

Vingança
Jovem agrediu o 

padrasto, que é suspeito 
de praticar abusos 

sexuais contra sua irmã 
de apenas sete anos

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A agricultora Angéli-
ca Felix de Oliveira, de 30 
anos, está internada em 
estado grave no Hospital 
de Emergência e Trau-
ma, de João Pessoa, onde 
deu entrada por volta de 
uma hora de ontem. Ela 
foi vítima de uma tenta-
tiva de feminicídio pra-
ticada pelo seu marido, 
Emanoel Francisco da 
Silva, 37 anos, que co-
meteu suicídio, atirando 
contra a própria cabeça.

O fato aconteceu na 
noite de quinta-feira 

(23), no sítio Alagamar, 
zona rural de Salga-
do de São Félix, região 
do Vale do Paraíba. Se-
gundo informações co-
lhidas por integrantes 
de uma guarnição da 
Polícia Militar, o casal 
estava discutindo, de 
acordo com vizinhos, 
quando ouviram dis-
paros. 

A Polícia Militar se 
dirigiu para o local do 
crime, e no caminho en-
contraram o pai da mu-
lher carregando ela em 
busca de socorro e resol-
veu levá-la para o Hos-
pital Regional de Ita-

baiana. Ao retornaram 
ao local do fato, encon-
traram o marido dela, 
Emanoel sem vida. Ele 
apresentava um tiro na 
cabeça. dentro da casa 
foram encontradas sete 
cartuchos de revólver.

Para a polícia, fami-
liares de Angélica con-
taram que toda a ação 
aconteceu durante a co-
memoração do aniver-
sário dela. O casal teria 
discutido e em seguida 
aconteceu a tragédia. 

O casal tem quatro 
filhos. A motivação do 
crime está sendo inves-
tigada pela Polícia Civil.

Mulher é vítima de tentativa de 
feminicídio no Vale do Paraíba

em estado grave

Angélica 
sofreu um tiro 
na cabeça, 
praticado 
pelo marido 
Francisco, 
que depois foi 
encontrado 
morto dentro 
da casa, onde 
ocorreu a 
tragédia
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fiscalização

Passageiros transportados 
de forma irregular na PB 

na capital

Policial é ferido ao reagir a 
assalto no Mercado Central

Várias pessoas estavam em um caminhão de forma irregular

Foto: PRF
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Governo do Estado distribuiu 410 mil pacotes de absorventes, cada um deles com 16 unidades do item de higiene

PB promove dignidade menstrual
inclusão

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Governo da Paraíba já 
distribuiu, aproximadamente, 
410 mil pacotes de absorven-
tes em diversos municípios do 
estado, através do Programa 
Dignidade Menstrual. A in-
formação é da gerente execu-
tiva de Equidade de Gênero da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na ( Semdh/PB), Joyce Borges, 
que anunciou a implementa-
ção de um sistema integrado 
para que, através de parceria 
com as prefeituras, esses itens 
sejam recebidos nas Unidades 
de Saúde da Família(USFs) dos 
municípios. 

O programa Dignidade 
Menstrual distribui gratuita-
mente todos mês um pacote 
com 16 absorventes por pes-
soa em situação de vulnerabi-
lidade social. A iniciativa foi 
garantida pela Lei nº 12.048 de 
14 de setembro de 2021, de au-
toria do Poder Executivo. A ex-
pectativa, conforme a gerente 
executiva, é que ainda este ano 
seja  possível dobrar o número 
de absorventes distribuídos, a 
partir da adesão dos municí-
pios ao programa.

“Esse sistema vai facilitar 
e dar lisura ao processo para 
garantir a distribuição de ab-
sorventes todos os meses. A 
expectativa é que no máximo 
na primeira quinzena de abril, 
esse sistema já esteja em ple-
no funcionamento para ade-
são dos municípios”, declarou 
Joyce Borges.

O sistema foi desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (Seect-PB) e a partir da 
sua implementação, as prefei-
turas vão poder fazer um con-
trato de adesão junto com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB) para serem contem-
pladas pelo Programa Estadu-
al Dignidade Menstrual. Com 
isso, os absorventes serão rece-
bidos junto com a dispensação 
de medicamentos nas Unida-
des de Saúde da Família. 

n 

Programa 
inclui, além 
da entrega 
dos itens 
de higiene, 
o acesso a 
informação

Um levantamento da Sedh 
aponta que cerca de 790 mil 
pessoas estão aptas a receber 
os pacotes. “Com a utilização 
desse sistema e da adesão dos 
prefeitos e prefeitas, vamos 
chegar a todas as pessoas que 
precisam, alcançando um nú-
mero bem maior de beneficiá-
rios”, informou Joyce Borges. 

Os absorventes estão sen-
do distribuídos pelas secreta-
rias envolvidas na iniciativa: 
secretarias de Estado do De-
senvolvimento Humano, da 
Saúde, de Administração Pe-
nitenciária (Seap) e Seect-PB. 

Conforme a secretária 
de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana, Lí-
dia Moura, o programa foi 
implementado em um mo-
mento muito importante 
porque na época, o Gover-
no Federal havia vetado a 
medida. Além da Semdh/
PB, ele conta com o trabalho 
de outras secretarias para 
atender mulheres, meninas 
e homens trans. “Já distri-
buímos para as pessoas em 
situação de cárcere, aque-
las atendidas pela Patru-
lha Maria da Penha, Casa 
Abrigo, Centros de Referên-
cia, incluindo homens trans 
do ambulatório TT, quilom-
bolas, indígenas, ciganos e 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade”.

A Lei nº 12.048 de 14 de 
setembro de 2021 de autoria 
do Poder Executivo institui o 
Programa Estadual Dignida-
de Menstrual na Paraíba. A 
Lei foi sancionada pelo gover-
nador João Azevêdo e promo-
ve o acesso gratuito a absor-
ventes (internos e externos) 
descartáveis e reutilizáveis, 
coletores menstruais e calci-
nhas absorventes, para crian-
ças, adolescentes, mulheres 
em idade reprodutiva e no cli-
matério e homens trans.

Além dessa distribuição, 
o programa visa a conscien-
tização sobre a menstruação 
enquanto processo natural no 
ciclo de vida das mulheres. 
Ele é voltado à rede pública 
de saúde, educação, assistên-
cia social e sistema prisional 
e socioeducacional. 

A dignidade menstrual é 
promovida através do acesso 
à informação e a produtos de 
higiene e saúde menstrual, 
realizando ações para comba-
ter a desinformação e tabu so-
bre a menstruação, com aces-

so à informação sobre a saúde 
integral das mulheres, produ-
tos menstruais e direitos se-
xuais e reprodutivos.

O acesso ao programa 
tem os seguintes critérios: 
ser criança, adolescente ou 
mulher em idade reprodu-
tiva, em processo de clima-
tério e menopausa e homem 
trans; possuir renda per capi-
ta abaixo de um salário mí-
nimo por família; estar em 
situação de rua; estar inseri-
da em programas sociais do 
Governo Federal ou estadual; 
ser estudante da rede de en-
sino público e fazer parte de 
comunidades tradicionais e 
povos originários. “Visando 
à plena eficácia do programa 
instituído por esta lei, fica es-
tabelecido os absorventes hi-
giênicos como ‘produto hi-
giênico básico’ e classificado 
como ‘bem essencial’, pas-
sando a ser incluídos como 
“componentes obrigatórios” 
nos itens das cestas básicas 
no Estado da Paraíba”, deta-
lhou o texto da Lei. 

Lei estadual garante entrega de absorventes

São poucos os eventos na 
cidade que retratam a relação 
entre as mulheres e a percus-
são. Para valorizar a partici-
pação das mulheres que to-
cam maracatu, acontece hoje, 
a partir das 14h o evento “As 
Mulheres desta nação: uma 
luta pelas mulheres do Ma-
racatu de baque virado”, na 
Vila Sanhauá, no Varadou-
ro. O evento, organizado pela 
Associação Nação Maracatu 
Pé de Elefante, também busca 
resgatar o maracatu originário 
na Paraíba, a fim de fortalecer 
a identidade local com toadas 
e elementos da nossa cultura.

As mulheres eram proibi-
das de se apresentar em pú-
blico, a fazer a regência das 
músicas, tocar e dançar. Este 
evento surgiu da necessida-
de de reunir as integrantes 
da Nação Maracatu Pé de Ele-
fante e agregar outras mulhe-
res que desejam tocar e dan-
çar maracatu.

De acordo com a batuquei-
ra e presidente da Nação Ma-
racatu Pé de Elefante, Ma-
ria Isabel de Franco, a meta 
é realizar uma roda de con-
versa todo mês para que as 
mulheres dialoguem sobre 
suas vivências e lutas diárias. 
“A gente quer transbordar o 
mês das mulheres para o ano 
todo, sobre as nossas ideias, 
e o que gostaríamos de abor-
dar nestes encontros. Busca-
mos valorizar a participação 
das mulheres dentro dos gru-
pos através do maracatu, até 
porque tocar instrumentos 
da cultura popular no Brasil , 
desde o século 17 era exclusi-
vamente dos homens".

Ontem, aconteceu ensaio 
geral, às 19h, na Vila Sanhauá 
Hoje, às 14h, acontecerá um 
momento de acolhimento com 
a psicopedagoga Nyldete X. de 
Deus. Em seguida, a profes-
sora doutora do departamen-
to de Música da UFPB, Haruê 
Tanaka, vai mediar uma roda 
de conversa “As Mulheres do 
Maracatu de baque virado”. A 
ideia é fomentar um espaço de 

Mulheres de maracatus se reúnem em evento no Centro de JP
protagonismo

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

discussão para as mulheres do 
Maracatu Nação Pé de Elefan-
te discutirem com a plateia e 
compartilhar sobre as mulhe-
res maracatus. Inclusive, a úni-
ca mestra de maracatu Joana 
D’Arc Cavalcanti. “Iremos dia-
logar sobre o empoderamento 
feminino do maracatu de ba-
que virado. Sabemos que a pre-
dominância sempre foi dos ho-
mens na música. Esse evento 
será uma oportunidade para 
abrir discussão sobre mulhe-
res que tocam nos maracatus”.

Após a roda de diálogo, 
acontece uma oficina de auto-
maquiagem com a facilitado-
ra Lady Wilma Dancer. Em se-
guida, as Mulheres da Nação 
Pé de Elefante saem em corte-
jo da Comunidade Porto do 
Capim em direção a Vila Sa-
nhauá, onde acontece a apre-
sentação.  Às 18h30 acontece 
a Performance "Encantorias 
& Poesias" com Társis Farias e 
participação de Fernanda Vi-
tória. Às 19h, apresentação do 
Coco de Oxum.

Na Paraíba
O maracatu tem suas ori-

gens frequentemente ligadas 
ao estado de Pernambuco, mas 
apesar de ser pouco pesquisa-
do, há indícios de manifesta-
ções semelhantes na Paraíba. 
Pesquisadores apontam que 
as Cabindas paraibanas fo-
ram um dos antecessores do 
Maracatu. Baseado Nisso, o Pé 
de Elefante busca resgatar essa 
tradição e fortalecer a identida-
de local com toadas e elemen-
tos da cultura paraibana.

O culto à Jurema Sagrada 
é mais forte  na Paraíba do 
que em Pernambuco, devido 
a história da Jurema estar di-
retamente ligada à cidade de 
Alhandra-PB. A batuqueira 
Maria Isabel de Franco ex-
plica que o Maracatu Na-
ção Pé de Elefante tem sua 
identidade uma ligação for-
te com a cultura indígena 
local. No entanto, acaba so-
frendo intolerância religiosa 
por receber influência da re-
ligião afro-brasileira.

Atividade realizada pela Nação Maracatu Pé de Elefante tem objetivo de fortalecer a cultura local e garantir espaços para as mulheres 

Fotos: Nação Maracatu Pé de Elefante/Divulgação,

“Com a adesão 
dos municípios, 
vamos chegar a 
todas as pessoas 
que precisam 
desses itens

Joyce Borges

Na UFPB 
Na Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), um proje-
to realiza a distribuição gra-
tuita de absorventes, através 
de uma campanha do Cen-
tro Acadêmico de Ciências 
Sociais Florestan Fernandes, 
no Campus I, em João Pessoa. 

De acordo com o repre-
sentante do Centro Acadêmi-
co, Matheus Araújo, a campa-
nha é voltada principalmente 
às pessoas da instituição que 
podem ir durante o horário 
de funcionamento, das 8h às 

10h para pegar o absorvente.
Para ele, a pauta sobre dig-

nidade menstrual sempre foi 
essencial para o  Centro Aca-
dêmico e por isso foi inicia-
da a distribuição gratuita na 
UFPB. “Dignidade menstrual 
é um direito de pessoas que 
menstruam. Por isso, o Cen-
tro Acadêmico (CA) de Ciên-
cias Sociais puxa essa cam-
panha nacional para dentro 
da Universidade, que ainda é 
machista e transfóbica. O CA 
está nessa distribuição gra-
tuita lutando junto a pessoas 
que menstruam”. 

Governo Federal 
No dia 8 de março, o Mi-

nistério da Saúde(MS) anun-
ciou que vai assegurar a oferta 
de absorventes pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), com 
foco na população abaixo da 
linha da pobreza. Aproxima-
damente oito milhões de pes-
soas em todo o Brasil serão be-
neficiadas pezla iniciativa que 
prevê investimento de R$ 418 
milhões por ano.

Estado planeja a implantação de um sistema integrado para facilitar que municípios possam entregar os itens de higiene nas UBSs

Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil



n A senhora poderia contar um 
pouco da sua trajetória, como co-
meçou esse ativismo literário e 
esse amor pela arte?

A origem mesmo foi atra-
vés do meu irmão, Figueiredo 
Agra, mais velhinho do que eu, 
que me deu Iracema, de José de 
Alencar pra ler aos nove anos 
de idade, e eu adorei. A par-
tir dali, com 10 anos, eu fiquei 
apaixonada pela literatura. De 
lá pra cá, só aumenta o meu 
amor. A literatura é meu gran-
de alimento, abaixo dos céus.

n Do que fala sua mais nova obra, 
‘Motivações’, a 11ª que a senhora 
já escreveu?

Tem três partes e o nome já 
diz do que se trata. Na primeira 
são minhas tessituras reescritas. 
Na segunda parte são aqueles 
depoimentos que não foram 
solicitados nem tão pouco en-
comendados, partiram de cole-
gas, professores e doutores, que 
me surpreenderam e me envai-
deceram. E a terceira parte são 
meus textos, supostamente teó-
ricos críticos.

n Qual a análise que a senhora faz 
do atual cenário literário no estado 
da Paraíba?

Eu não gosto de julgar, te-
nho receio, já que tenho o cato-
licismo como ideia, como dou-
trina… mas eu não posso me 
omitir, pois a omissão também 
é um pecado. Acho pouco rico, 
com muita imitação, um pouco 
de inveja sub-reptícia das pes-

soas que escrevem e também 
o processo mimético que entra 
em campo. Agora há exceções. 
Nós temos uma Marília Ar-
naud, temos o Bruno Gaudên-
cio, Edmundo Gaudêncio, nós 
temos Rui Leitão – e isso não é 
sentimento bajulatório – porque 
ele é realmente um historiador. 
Eu estou lendo agora o livro 
dele e vejo a sinceridade de con-
teúdo e a sinceridade de forma, 
os caracteres exigidos pela ver-
dadeira historiografia literária. 
Há nomes respeitáveis, mas é 
a minoria. E no Brasil, também, 
pouca coisa tem saído, tem 
muita autobiografia escrita por 
outros, e, às vezes, biografias. 
E aí, temos saudades de Clari-
ce Lispector, Manuel Bandeira, 
Drummond de Andrade. Mas 
ainda tem gente muito boa.

n Depois dessa obra que a senhora 
lançará, quais os planos para no-
vos livros?

O amanhã pertence a Deus. 
Eu não gosto muito de planifi-
car, eu gosto de sonhar. Mas fa-
zer planos metodologicamente, 
não. Agora, sonhar é preciso, o 
sonho é um sinônimo da vida. 
Os planos não são fantásticos, 
mas são mágicos. Acho que 
vou escrever crônicas. Ela tem 
leveza, síntese. A crônica tem 
que ser rápida, breve. Ela capta 
e, de repente, nasce. É um gê-
nero maravilhoso. Agora preci-
sa muito de momento. Talvez 
eu faça uma hoje, de alegria, de 
satisfação.

n Se a senhora fosse dar uma 
orientação aos jovens escritores, 
qual seria?

Ler muito. Agora, esse “mui-
to” significa reflexão e, após a 
leitura, fazer sua interpretação 
numa ficha. Isso foi o meu ca-
minho. Então, eu acho que a lei-
tura viva, a leitura como apren-
dizagem, requer observação, 
um certo espírito crítico, mas, 
acima de tudo, interpretação. E 
o mais importante: que essa in-
terpretação seja sua.

n A educação hoje oferece uma qua-
lidade ou pelo menos um conteúdo 
que leve os jovens e adultos a ter 
propriedade para escrever, para que 
surjam novos escritores? O que se 
pode fazer para que o país tenha 
nova mentes na literatura?

Isso aí são três fatores. Em 
primeiro lugar, educação fa-
miliar. Hoje em dia, os pais 
deixam os filhos subordinados 
ao império cibernético. Segun-
do, após a educação dos pais, 
que também convivem com a 
internet, um ensino mais qua-
litativo, porque segundo as 
opiniões na minha área, o ensi-
no está muito desqualificado… 
E em terceiro lugar, políticas 
públicas. Ou você investe na 
educação e na saúde ou esse 
Brasil permanecerá no inferno 
dantesco. Dante abre a Divina 
Comédia dizendo: Deixai vossa 
esperança vós que entrais. Eu já 
deixei a esperança com o Bra-
sil. Políticas educacionais e 
políticas de saúde devem ser 

feita sem nenhuma finalidade 
eleitoreira, não é política de 
governo, é política de estado. 
Um estado que se propõe de-
mocrático, com democracia de 
direito não pode ter pregões e 
leitores como jato da alegria. 
Não podemos ver aposentados 
sem aumento, os professores 
sem reajuste, o salário mínimo 
baixíssimo. Poxa vida, há di-
nheiro pra passear e não tem 
pra o faminto brasileiro. Pra 
ter um direito a um prato de 
feijão, continuam catando lixo, 
sem água, sem esgoto.

n Elizabeth Marinheiro foi uma 
desbravadora, uma pessoa a frente 
do seu tempo. A senhora acredita 
que as mulheres podem ir mais 
além e conquistar seu espaço na 
sociedade em geral.

Acho que fui, realmente, 
uma mulher valente. Acredito 
que quem reconhecer minha ori-
gem no futuro poderá perceber 
que fui uma revolucionária. Eu 

acho que está crescendo muito 
a valorização da mulher. Veja 
que Rosa Weber, já é a terceira 
presidente da Suprema Corte, 
a ministra do Meio Ambien-
te, fabulosa Marina Silva, a da 
Igualdade Racial, Anielle Fran-
co, irmã de Marielle. Eu acredito 
que vai crescer muito mais, as-
sim como o espaço dos negros, 
da diversidade sexual. Tudo isso 
nós temos que acompanhar e 
aceitar. É o tempo, é a evolução, 
é o século. Não podemos parar. 
Assim como nós protestamos 
contra a desigualdade, temos 
que ver o que está chegando de 
melhor e de novo.

n Há espaço para a religião dentro 
da política?

Eu acho hipocrisia política. 
Na política devia ser proibido. 
Em minha opinião, é altamente 
censurável, altamente falso. Re-
ligião, Deus em política? Fazer 
de Deus campanha eleitoral? 
Deus não é palanque.
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A escritora e crítica literária 
Elizabeth Marinheiro está pres-
tes a lançar mais uma obra. Mo-

tivações é o título do livro, que já 
está em fase de revisão. Esse será 
seu 11º trabalho.

A imortal ocupa a cadeira nú-
mero 20 da Academia Paraibana 
de Letras (APL), desde 1980, sen-

do a primeira mulher a ter direi-
to ao assento.

Elizabeth Marinheiro tem em 
seu currículo várias premiações, 
dentre elas o Prêmio José Veríssi-
mo por conta da obra A Bagaceira: 

uma estética da sociologia (1979) e o 
Prêmio Sílvio Romero por Vozes de 
uma voz (1983), ambos pela Acade-
mia Brasileira de Letras.

A seguir, confira a entrevista 
que a escritora concedeu ao Jornal 

A União, falando dos seus planos, 
criticando a pouca produção lite-
rária atual – que considera limita-
da –, além de dizer estar sem es-
perança diante do atual cenário 
político social que vive o país.

Foto: Fabiana Veloso

grande
alimento”

“A literatura é meu

Prestes a lançar sua 11a obra, escritora e crítica literária 
Elizabeth Marinheiro relembra a sua trajetória e faz uma 
análise sobre o panorama atual da literatura paraibana

Após a 
publicação de 
‘Motivações’, 

o plano de 
Elizabeth 
é escrever 

crônicas: “Ela 
tem leveza, 

síntese. A 
crônica tem 

que ser rápida, 
breve. Ela 

capta e, de 
repente, nasce”
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Na nova obra, Elizabeth Marinheiro 
reunirá as suas tessituras reescritas, 
vários depoimentos que partiram de 
colegas, professores e doutores, além 
de seus textos teóricos críticos

Aentrevista

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com



10  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de março de 2023 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoCultura

Artigo Carlos Pereira 
cpcsilva15@gmail.com | Colaborador

Cultura Popular Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

Saudade dos governos de FHC
Votei nele em 1994 e 98 e fi

-lo com a convicção de ter esco-
lhido o melhor candidato para 
governar o Brasil. Acompa-
nhei, à distância, boa parte de 
sua vida pública tendo, duran-
te alguns anos (de 85 a 90), cru-
zado várias vezes com ele, no 
Congresso Nacional, em sole-
nidades oficiais e até mesmo 
a bordo de aviões de carreira. 
Nunca nos falamos até porque 
sempre me coloquei na posi-
ção de humilde servidor pú-
blico e de eleitor que não inco-
moda candidatos, mas sempre 
o admirei pelo seu saber aca-
dêmico, pelas posições polí-
ticas adotadas sobretudo no 
período pós-golpe e pela faci-
lidade com que expunha suas 
ideias na televisão.

Depois do malogro dos 
chamados programas de re-
denção econômica do país 
(Plano Cruzado, Plano Verão, 
Plano Collor etc.), muitos ima-
ginavam que o Plano Real se-
ria mais um fadado ao fracasso. 
Ele tomou a si a responsabilida-
de de não apenas patrociná-lo 
como ministro, mas foi além 
– jogou, como presidente, to-
das suas fichas no desenvolvi-
mento do plano que, à época, 
era tido por muitos (inclusive 
Lula) como uma enganação ao 
povo brasileiro.

Administrou o país nos 
primeiros quatros ano de 
mandato com invejável pa-
ciência para suportar os ata-
ques que vinham de todos os 
lados. Impôs-se à atenção e fez 
por onde obrigar ao respeito, 
o Plano Real que começava a 
dar sinais de reconhecimento 

internacional. Pelo Plano Real 
conseguiu uma merecida ree-
leição em 1º turno, ao vencer 
mais uma vez Lula que – per-
dido o discurso contra o Real – 
começava a cantilena contra o 
desemprego e mantinha o pa-
lavrório contra o FMI.

Foi acusado de ter esqueci-
do o que escreveu, sofreu vio-
lentas críticas de adversários 
que – eternos candidatos a 
presidente – tinham todas as 
fórmulas para fazer o Brasil 
crescer, só não tinham a presi-
dência da República. Teve sua 
fazenda invadida mais de uma 
vez por “sem-terra” bem orien-
tados para o serviço e nunca 
mandou bater em nenhum de-
les. Viu alguns aliados passa-
rem para o outro lado sempre 
com ameaças de descobrirem 
coisas tenebrosas a seu respei-
to, coisas que nunca existiram. 
Tentaram envolvê-lo com ne-
gócios escusos, quiseram que 
ele brigasse com Dona Ruth, 
inventaram calúnias contra 
seus filhos, mas a verdade 
sempre prevaleceu e ele jamais 
se aproveitou do poder para 
perseguir ou permitir que per-
seguissem seus algozes.

Ao deixar o governo, de-
pois de governos marcados 
pelo malogro, finalmente se 
fez justiça ao grande presiden-
te. Sério, honesto, dedicado ao 
país, doutor aqui e lá fora, esta-
dista reconhecido até pelos ad-
versários, granjeou o respeito 
e admiração do mundo. Viajou 
muito – como fazem os bons 
presidentes – e onde esteve fez 
brilhar a sua estrela de comu-
nicador emérito, de embaixa-

dor maior de um país emer-
gente que se fez respeitar pelo 
concerto das nações.

Pode-se fazer restrições ao 
seu governo até porque todos 
os governos do mundo sofrem 
restrições. Mas não se pode ne-
gar (a não ser por absoluta mio-
pia política) os avanços que o 
país obteve nos oito anos de 
FHC no comércio internacio-
nal, no desenvolvimento da 
indústria nacional, agricultu-
ra, turismo e, principalmente, 
educação, na saúde e no abso-
luto respeito aos direitos de li-
berdade de expressão – con-
dição que o coloca no pódio 
como dos maiores governan-
tes que ocuparam a Presidên-
cia. Não se sabe de crises insti-
tucionais, levantes em quartéis, 
arranhões ao direito de gre-
ve e restrições ao trabalho da 
imprensa ou ao uso e abuso 
da linguagem oposicionista 
no que, aliás, Lula foi mestre, 
e por isso mesmo, testemunha 
viva da irrestrita democracia 
que reinou no país.

Consolidou o Plano Real, 
acabou – matando um dragão 
por dia – com aquela inflação 
terrível que corroia o nosso 
salário e nos envergonhava 
diante do resto do mundo, li-
derou o Mercosul e se fez ou-
vir em assembleias mundiais 
com atenção merecendo, am 
algumas delas, aplausos de-
morados. Tive oportunidade 
de viajar ao exterior algumas 
vezes no período do seu man-
dato e me orgulhei de ser bra-
sileiro e de ter sido seu eleitor. 
Vi seu nome grafado em notí-
cias sobre o Brasil em jornais 

importantes como Le Monde, 
El Pais ou The New York Times 
– sempre com referências elo-
giosas ao seu desempenho 
como primeiro mandatário 
do nosso país.

Depois vieram períodos 
muito bons de Lula e vexami-
nosos como os de Dilma e Te-
mer e, recentemente, o pior de 
todos, o do fujão Bolsonaro.

Agora, quando assume 
pela terceira vez o cargo de 
presidente, o que se espera é 
que o Sr. Luiz Inácio Lula da 
Silva faça a sua parte, isto é, 
crie os empregos que prome-
teu e melhore cada vez mais 
os índices sociais do povo 
brasileiro, principalmente no 
combate à ignominia da fome 
que atinge mais de 30 milhões 
de brasileiro. 

Essas tarefas certamen-
te estarão facilitadas na expe-
riência do ingente trabalho que 
Fernando Henrique Cardoso 
desenvolveu ao longo dos oito 
anos de um produtivo gover-
no, que nos fez voltar a ter or-
gulho de ser brasileiro.

Ele, que agora é apenas 
um ex-presidente, já está sen-
do julgado pela história que, 
certamente, o avalia como um 
dos maiores que tivemos na 
época contemporânea.

E, aos 91 anos, continua 
espargindo conhecimentos e 
irradiando simpatia. E Lula, 
que de besta não tem nada, de 
vez em quando o convida pra 
dar um pulinho no Palácio do 
Planalto, a fim de ouvir dele 
uns bons e oportunos conse-
lhos. No que faz muito bem, 
diga-se de passagem...

Labareda (tipo popular)
Ângelo Roque da Costa nasceu em 

1910, no município de Paulo Afonso, 
Bahia. Entrou para o mundo do crime 
quando assassinou um soldado da po-
lícia por nome Horácio Caboclo – mais 
conhecido por Couro Seco –, que, mes-
mo casado, teria raptado uma irmã de 
Labareda por nome Sabina Roque da 
Costa, que tinha apenas 15 anos de ida-
de. Procurado pela polícia e pela famí-
lia da vítima, praticou outros crimes, 
inclusive matando o pai do soldado 
Couro Seco, por nome de André Cabo-
clo. A partir daí, formou um pequeno 
bando e aí entra no cangaço, primeiro 
acompanhado por parentes e amigos, 
depois vendo-se acossado e com inten-
sa repressão sobre seus parentes, que 
causou a morte de um irmão, juntou-se 
ao bando de Corisco, que antes de Lam-
pião já andava em regiões da Bahia. 

Quando soube que o “Rei dos Can-
gaceiros” havia passado para o lado do 
território baiano, foi um dos primeiros 
cangaceiros baianos a juntar-se a ele, 
em 21 de agosto de 1928, e passou a se-
guir as suas ordens. Logo após Lam-
pião levar Maria Bonita para o ban-
do, foi o segundo cangaceiro a ter uma 
companheira, Mariquinha (Maria Mi-
guel da Silva), que era cunhada de Ma-
ria Bonita (a mesma era irmã do seu ex
-marido). Esteve no coito de Angico, 
no dia anterior ao massacre, foi para a 
casa de um coiteiro porque estava mui-
to gripado e não queria ficar ao relen-
to, tomando chuva, por isso escapou de 
morrer. Cometeu crimes monstruosos 
após a morte de Lampião, pois perdeu 
o controle dos seus atos. Após sua en-
trega, concedeu muitas entrevistas e foi 
responsável pela elucidação de crimes 
e fatos do cangaço, entre 1928 e 1940.

Participou do sequestro do coro-
nel João Nunes, em 30 de novembro de 
1930, na fazenda Sueca, município de 
Águas Bela, Pernambuco, sendo um 
dos que convenceram Lampião a não 
matá-lo. Também participou do famo-

so combate da fazenda Umbuzeiro do 
Touro, na Lagoa do Mel, município de 
Paulo Afonso, Bahia, em 24 de abril de 
1931, onde morreram 13 soldados e vá-
rios ficaram feridos, eram da volante 
baiana comandada pelo tenente Ma-
noel Neto (Nazarenos) e Liberato de 
Carvalho, na qual morreram oito vo-
lantes e três cangaceiros – Quina-Qui-
na, Catingueira e Sabonete –, no dia 9 
de janeiro de 1932.

No tempo em que no Sertão
Ainda não havia estrada
A injustiça era explícita,
Largamente praticada.
Diferente do que era
A injustiça hoje impera
Porém muito disfarçada.
Quando ainda Serra Talhada
Se chamava Vila bela
Pela beleza serrana
Que havia em volta dela
Retirantes e romeiros

Enfrentavam cangaceiros
Mas não moravam em favela.

Em 1939, de passagem por uma pro-
priedade situada próximo a Jeremoabo, 
na Bahia, raptou a agricultora e mãe de 
três filhos por nome de Ana, que depois 
passou a chamar-se Ana de Labareda, 
que o acompanhou até sua entrega, de-
saparecendo depois. No início de 1940, 
no mês de fevereiro, travou o seu últi-
mo combate. Com as volantes sergipa-
nas dos cabos Nicolau e Leopoldo, na 
fazenda Carira, município de Carira, 
Sergipe, neste combate morreu o can-
gaceiro Pajeú. Nesta vida Ângelo Ro-
que, o Labareda permaneceu por 16 
anos em luta. Devido a sua capacidade 
de comando e de combate, logo Laba-
reda passou a comandar um subgrupo 
de cangaceiros em média de 15 canga-
ceiros, afirmou ter combatido 200 vezes 
contra a polícia. Após a morte de Lam-
pião, em 28 de julho de 1938, o canga-
ceiro Labareda andou ainda quase dois 
anos pelas caatingas de armas na mão, 
tendo se entregado às autoridades no 
início de abril de 1940, em Paripiranga, 
na Bahia. Após a sua entrega à Justiça, 
Ângelo Roque da Costa, foi julgado e 
condenado a 95 anos de prisão, depois 
reduzidas a 30 anos e comutada a ape-
nas 10 anos de prisão.

Um valente cangaceiro.
Lampião selecionou
Que fosse de confiança
Pra ir buscar o valor
Conforme dito no trato
Coronel cumpriu exato
E o resgate pagou.

O que Lampião mandou
Pra resgatar a quantia
Foi o cabra Labareda
Capador de covardia
Só que na hora marcada
Prepararam uma cilada
E coisa se revertia.

Foto: Reprodução

Ângelo Roque era do bando de Lampião

Colunista colaborador

“Versos brancos não serão entendidos 
pelas massas, pois eles estão mais 
relacionados com a burguesia, ou seja, 

com a decadente literatura ocidental e não com 
nossa realidade simples”. Esse é um trecho de 
uma carta enviada por alguma editora soviética à 
poeta Ksênia Nekrássova que, mesmo com todos os 
apelos da época para escrever poemas submetidos 
à ideologia do regime, recusou-se a aderir a uma 
estética alheia à sua crença. 

Nascida na região dos Urais, em algum 
vilarejo do atual oblast de Sverdlovsk, em 1912, 
Ksênia Nekrássova teve uma vida difícil. Filha 
fora do casamento, ela cresceu em um orfanato 
até ser retirada de lá por um professor seu. 
Não se sabe ao certo quem foram seus pais. 
Estudou no Instituto de Pedagogia, ligou-se à 
União da Juventude Socialista, trabalhou em 
uma usina de Metal Pesado, até mudar-se para 
Moscou, em 1937, onde estreou em grande 
estilo, na importante revista Outubro, com texto 
de apresentação de Nicolai Assiéiv (1899-1963), 
poeta de origem futurista. 

Ainda por influência de Assiéiv, Ksênia foi 
estudar no Instituto de Literatura Maksim Górki, 
mas teve de interromper seus estudos em 1941, 
por causa da Grande Guerra Patriótica. Durante 
o conflito, foi transferida para o Uzbequistão. Foi 
lá onde conheceu, em 1943, a maior poeta viva 
da Rússia na época, Anna Akhmátova (1889-
1966) que reconheceu o talento de Nekrássova 
vindo a dizer: “Em toda minha vida só me 
encontrei com duas poetas mulheres: Marina 
Tsvetaeva e Ksenia Nekrássova”.

Anna Akhmátova escreveu ainda uma 
carta de recomendação para que a União dos 
Escritores aceitasse Ksênia Nekrássova em seus 
quadros, mas ela foi recusada. As publicações 
eram escassas. Sob a redação do poeta 
Konstantin Simonov (1915-1979) foi publicada na 
revista Novy Mir, em 1950. Em 1945, Nekrássova 
conheceu o pintor Robert Falk (1886-1958), um 
importante nome das artes plásticas na Rússia, 
que, junto com a esposa, a acolheu e passou a 
estimular sua criação.

Em 1955, foi publicada a primeira e única 
coletânea de poemas que Ksênia Nekrássova 
lançou em vida. Por intermédio de Simonov 
conseguiu receber uma moradia, em 1958, mas, 
infelizmente, oito dias após estar de posse de seu 
lar – Ksênia até então morava de favor na casa de 
amigos – a poeta faleceu vítima de infarto. 

Embora, à época, a crítica classificava 
Ksênia Nekrássova como uma poeta primitivista, 
naïf, o juízo que se tem se seu trabalho nos 
dias de hoje é outro. Aqui, traduzimos mais um 
poema de Ksênia Nekrássova, uma espécie de 
cartão de visitas de sua obra:

Há uma terceiro olho,
uma órbita que vê tudo,
com ele foi premiado o escultor,
o pintor e o poeta:
ele pega aquilo
que se esconde atrás da luz
e vive nos esconderijos
na palavra inominada...

n n n n

Ksênia Nekrássova é uma dos 10 poetas 
presentes no folheto Escrevendo no escuro, 
uma microantologia da poesia do underground 
soviético (1921-1985), que estamos preparando, 
a ser lançado em breve.

Astier
  Basílio

Ksênia
Nekrássova

astierbasilio@gmail.com

Nekrássova fez a sua estreia em 1937, na revista ‘Outubro’

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

Chego ao bar de Anacleto e quem vem 
ao meu encontro, sem a necessidade de 
qualquer coisa, a não ser a vontade de falar? 

Ivonaldo Alves Farias, mas por esse nome, ninguém 
o conhece no Centro de Campina Grande. Seu 
apelido é combinado à sua profissão: “Naldinho 
empalhador”. Ele exerce esse mister de empalhar 
e consertar cadeiras e móveis há quase 40 anos 
na calçada, numa sombra ofertada pelo pé de 
manga da lateral da casa inesquecível Marques 
de Almeida, de frente a sua fábrica edificada na 
década de 1920. Irreverente, de um bom humor 
incrível me diz: “Tá pintado ali no muro Naldinho, 
mas meu nome é Nádim (risos), Nadim!”. Abro 
minha agenda para anotar essa frase engraçada, 
é quando ele me olha e diz: “Thomas, pode anotar 
tudo aí, vou dizer como cheguei aqui”.

Nascido no Brejo parahybano, em Matinhas 
(PB), no dia 18 de maio de 1966. Chegou à 
Campina no início da década de 1980, e pôs um 
bar no bairro das Malvinas nos fins de semana, 
“com seresta e tudo”. Durante a semana, tratou 
de fazer algo para aumentar a renda, até que 
encontra essa esquina da Getúlio Vargas com 
a Cel. José André, e, na sombra, na calçada de 
seu Fernando Marques de Almeida, já havia um 
pequeno comércio, uma banquinha de venda de 
frutas pertencente a uma senhora conhecida como 
Dona Maria do Papelão. Ela já tinha comprado 
de um tal “Seu bastião”, isso em fins da quadra 
cronológica dos anos 1970. Adquirindo a banca, 
passou a vender frutas, contando com os préstimos 
do Edmundo Marceneiro que guardava a banca 
e as frutas que sobravam, apoio muito necessário 
a quem trabalha na rua, ele é muito agradecido 
por isso. Foi quando uma pessoa chegou com uma 
cadeira de entrançado de palha quebrada, ele 
disse que ajeitava e ganhou uns trocados. Animou-
se com aquilo e, em uma certa oportunidade, 
chegaram três peças de cadeiras para fazer. Todas 
de alguém da Federação das Indústrias da PB 
(Fiep). Ele fez e mandou para o cliente: “Se não 
gostar, não precisa pagar”. Nisso já havia fechado 
o bar por “não ter dado muito certo”.

Dias depois, chegou um jipão com 250 peças de 
cadeiras para ele fazer. No momento em que me diz 
isso, se emociona. A voz trava, a boca não responde 
e o olhar esbanja lágrimas. Sentimento aflorado 
porque a encomenda foi feita por alguém da Fiep, 
justamente pelo trabalho bem feito naquelas três 
peças e o desprendimento do pagar só se prestar. 
Daquelas peças, três meses foram necessários para 
o serviço e as frutas foram deixadas de lado. Nascia, 
assim, o Naldinho empalhador de cadeiras com 
toda sua desenvoltura e, a partir daquele momento, 
passou a se dedicar ao serviço integralmente que 
hoje é o seu ganho de vida. Ele lembra que no 
“começo da história”, contou com a amizade de 
um grande marceneiro, Seu Cavalcante, que o 
ensinou a passar verniz, torneou algumas peças de 
clientes e sempre esteve ali para ajudar, chamava-o 
de Alagoa Nova. Cavalcante foi um carpinteiro de 
primeira linha, teve 11 filhos e orientou todos eles 
na trincha, formão e no trato com a madeira. Hoje, 
um dos filhos: Pedrinho Marceneiro, além de ocupar 
o seu espaço, no beco do cacete, tem as artes que 
“puxou” do pai.

Diz “Nadim”, como adora ser chamado, que hoje 
sua vida é maravilhosa, “vive no céu”. Tem filho 
que já trabalha com ele, uma das netas já sabe 
entrançar palha e que, na família, todo mundo está 
encaminhado de alguma maneira, não precisando 
trabalhar para ninguém. A residência de famílias 
mais abastadas, os condomínios fechados nos 
arredores da cidade, sempre o chamam para os 
serviços em vime de cadeiras, assentos, encostos, 
cadeiras de balanço, etc. Compra muita palha 
indiana em Recife e em São Paulo e, apesar de 
ter espaços alugados, os tratam como meros 
depósitos, porque o seu palco é a rua, ali é o seu 
escritório, é ali que gosta de empalhar, vender 
cadeiras ao mesmo tempo que conversa com 
velhos amigos e trabalhadores daqueles arredores 
testemunhando a história do centro da cidade com 
seus próprios olhos e sentimentos. 

Casado com Ana Cláudia Augusto de Farias, “a 
dona dos troços!”, um casal de filhos (Rafael e Ana 
Iris) e duas netas (Ana Clara e Ana Sofia), Nadim 
é de uma simplicidade que comove e emociona. 
Seu sítio, em Alagoa Nova (também no Brejo), é 
seu paraíso. A “cidade do trabalho” é feita por 
seus incansáveis trabalhadores, muitas vezes 
invizibilizados. Aqui fica registrado a história deste 
batalhador que, com suas calejadas mãos, tece 
com palha a história de Campina.

Crônica 
  Em destaque

O empalhador 
de histórias

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

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 ou-
tras 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

Em virtude da vinda de Mauricio 
de Sousa ao evento e para a vinda de 
outras atrações, o Imagineland – con-
venção de cultura pop, nerd e geek que 
será realizada na capital paraibana – 
teve sua data alterada para o final de 
julho em vez do próximo mês.

O festival acontecera nos dias 28, 
29 e 30 de julho, no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. De acordo com a 
assessoria do evento, além do alinha-
mento de datas com o criador da Tur-
ma da Mônica, o Imagineland também 
tem recebido uma adesão de mui-
tos estúdios de cinema, games, HQs 
e afins. Os convidados – incluindo os 
artistas internacionais já anunciados 
– serão mantidos, inclusive a parceria 
com o Governo do Estado da Paraíba 
e a Prefeitura de João Pessoa.

Será a primeira vinda de Mauricio 
de Sousa à Paraíba, cujos avós mater-

nos são do estado. O lendário quadri-
nista paulista de 87 anos de idade de-
verá receber os títulos de cidadania de 
pessoense e paraibano, cuja solenida-
de irá acontecer na própria programa-
ção do Imagineland.

Os norte-americanos David Ram-
sey (da série Arrow) e Julie Caitlin Bro-
wn (Star Trek) estarão no evento. Os in-
gressos podem ser adquiridos pelo site 
oficial (www.imagineland.com.br).

Atrações já confirmadas pelo festival permanecem na grade de programação

Imagineland muda data do 
evento para o final de julho

Convenção nerd

Da Redação
Foto: Claudio Belli-MSP/Divulgação

Mauricio receberá títulos de cidadania

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Imagineland
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O trovão chega antes do raio. Plaft! O 
estalo do tabefe atiça a gurizada ao 
redor da cena, no portão do Alfredo 

Dantas, na saída matinal das aulas. A 
algazarra na calçada do conflito abafa a 
quentura e o rubor. Atordoado, constato 
resignado: levara um tapa! O primeiro, ao que 
lembre. O último, dado por uma militante do 
universo feminino, ao que recorde. Um bofete 
pedagógico, ao que constataria, eras depois, 
quando aquele episódio desconcertante fosse 
apenas uma apimentada lembrança entre as 
doces peripécias infantis, vividas em Campina 
Grande, aos 10 anos de idade, em 1970. 
Memórias ardentes da aldeia fria. Açoites 
identitários.

Inês, a autora da afronta, coleguinha de 
classe, serelepe e descolada, convidara-
me para dançar quadrilha, semanas antes 
dos primeiros ensaios. Surpreso, lisonjeado, 
aceitara o sopro no ego na base do impulso, 
já que o olho gordo vinha mesmo era se 
derretendo pras bandas de Aninha, parceira 
de judôna academia de Ivan Gomes, o lendário 
lutador. Baques no tatame, puxa-encolhe de 
quimono, tê-rê-tê-tê ao pé do ouvido, lavoura de 
bafafá... Força e beleza. Suor. Frio. A zabumba 
coronária suplanta a moral imberbe e escorrego 
na jaca. Esqueço o apalavrado com a outra 
menina e sussurro a proposta inconsequente, 
entre uma e outra chave de braço: “Dançaria 
comigo?”. Dançaria.

Abobalhado, caidinho pela judoca, 
afundando na cagada, não declino do 
convite inicial, deixando a ponta solta pelos 
corredores do colégio. Ao saber do pacto 
quebrado traiçoeiramente, Inês defenderia 
a honra maculada do jeito que o precoce 
ímpeto feminista recomendaria: frente a 
frente, olho no olho, mão no rosto. Alvo na 
seta. Para completar, ao saber da lambança, 
Ana também me dispensaria. O desprezo 
de uma doeria mais que o sopapo da outra. 
Ambas, com razão, nunca mais me dirigiram 
a palavra. Acabrunhado, também nunca me 
desculpei nem agradeci pela lição. Até agora. 
Mesmo sem saber, começaria ali a desmontar 
meu esqueleto machista, pagando um alto 
preço pela travessura: o primeiro São João em 
Campina ficou esfumaçado entre lágrimas de 
arrependimento e cinzas de amizade. Sobraria 
uma faca enferrujada, cravada na bananeira. 
E de lá não sai, nem no tapa.

n n n n

Na época do telefone fixo, ela costumava 
me ligar aos domingos, por volta das 7h. 
Invariavelmente elétrica, indagava, informava, 
rebatia, endossava, divergia, gargalhava 
e desligava de supetão, no meio da frase: 
“Tchau!”. Ficava sorrindo sozinho, com o 
aparelho na mão. Relevava as excentricidades 
da pessoa mais alegre e carismática que 
conheci na vida, minha saudosa amiga Creuza 
Pires – exemplo de superação e hombridade. 
Sonhadora e realizadora. Gente.

Bota um ponto final nessa biografia, Marcos 
Pires! Alegra de novo os fãs da tua mãe.

n n n n

Mãe, mulher, filha, irmãs, sobrinhas, primas, 
cunhadas, noras e netas. Sou um jarro, em forma 
de aquário, com atlânticas flores nadando em mim. 
Todas cheirosinhas, polvilhadas de alfenim. 

n n n n

Trabalho e convivo com muitas mulheres. 
Sempre. Privilégio dos tempos. Na rotina dos dias, 
as da Fundação Casa de José Américo (FCJA) 
completam os aromas que me faltavam.

Entre tantas, Andréa, Patrícia e Maria Lira 
borrifam as fragrâncias que envolvem todas, 
todos e tudo. Evoé, garotas!

n n n n

Para Nena e Damiana, anjinhas de meus 
netos. Orvalho de alegria, regando a aridez 
dos trajetos.

Aldeia
Ferando Moura | fernandomoura.pb@gmail.com 

Elas

Colunista colaborador

Hoje, no município de Monteiro, no Cariri paraibano, evento fará homenagem ao cantor e compositor Adriano Silva

Festival Zabé da Loca chega à 12a edição
Cultura PoPular

Da Redação

A 12ª edição do Festival de 
Cultura Popular Zabé da Loca 
será realizado gratuitamente 
hoje, no município de Montei-
ro, no Cariri paraibano. Nes-
te ano, o evento homenageia 
o cantor e compositor montei-
rense Adriano Silva. O Festi-
val é uma realização da Secre-
taria de Cultura de Monteiro, 
com apoio do Sebrae e do Go-
verno do Estado.

A programação tem início 
a partir das 8h, com o proje-
to Cultura na Feira, que terá 
apresentações de artistas po-
pulares na feira livre de Mon-
teiro e no Mercado Público, 
com a banda Pife Perfuma-
do, Vitória do Pife, Laudivan 
Freitas, Sêo João de Amélia e 
os emboladores de coco Con-
dor e Will.

No palco principal, have-
rá as apresentações de artis-
tas locais e convidados, além 
de shows com artistas consa-
grados da música popular re-
gional como o Grupo de Coco 
Raízes, da cidade de Arcover-
de (PE), e o show em homena-
gem a Adriano Silva, com Bira 
Mariano, Pezão e Os Decentes 
do Forró, Os Filhos de Dejinha 
e Os 3 do Nordeste.

Sobre o homenageado
Nascido e criado em 

Monteiro, o músico Adriano 
Silva começou a tocar acor-
deon com 13 anos e poucos 
anos depois foi contratado 
para acompanhar artistas e 
bandas de baile da região do 
Cariri paraibano, como Ve-
reda Tropical, Banda Metró-
pole, Percurso Musical, den-
tre outras.

Chegou a fazer parte de 
um dos mais tradicionais trios 
de forró pé de serra do Brasil: 
Os 3 do Nordeste, durante sete 

anos. No decorrer desse tem-
po, ele se destacou como ar-
tista, produtor e compositor, 
tendo músicas gravadas por 
vários artistas, a exemplo das 
Brasas do Forró, Thulio Milio-
nário, Júnior Vianna, Canina-
na, Os 3 do Nordeste e Deji-
nha de Monteiro.

Em 2014, Adriano Silva 
inicia a sua carreira solo, gra-
vando o seu primeiro álbum. 
Nos anos seguintes, mistu-
rando clássicos do forró e mú-
sicas atuais, gravou quatro 
discos e, no ano 2019, gravou 
seu primeiro EP vídeo.

Rainha do pífano
Natural de Buique, muni-

cípio do Agreste pernambu-
cano, Isabel Marques da Sil-
va, conhecida como Zabé da 
Loca, nasceu em 12 de janei-
ro de 1924. Ainda adolescente 
passou a morar em Monteiro, 
no Cariri paraibano.

O talento de Zabé com o 
pífano só passou a ser conhe-
cido em 2003, quando desco-
berta por estudantes do Pro-

grama de Bibliotecas Rurais 
Arca das Letras. Foi quando 
gravou seu primeiro disco, 
Canto do Semi-Árido, que con-
tou com a produção e assesso-
ria do grupo Quinteto Violado 
e participação dos seguintes 
amigos tocadores.

Gravou três álbuns e rece-
beu o prêmio de Revelação da 
Música Popular Brasileira na 
22ª edição do evento, dividin-
do o palco com Lenine e Chi-
co César. Ela morreu em Mon-
teiro, aos 93 anos de idade, em 
5 de agosto de 2017.
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Evento que reverencia Zabé da Loca (1924-2017) terá várias apresentações populares nas feiras

Para fechar o Mês das 
Mulheres, a banda Gatunas 
preparou dois shows espe-
ciais em homenagem à can-
tora e compositora Rita Lee, 
com um repertório nostálgi-
co de quando a banda iniciou 
sua carreira, em 2017.

O primeiro show acon-
tece hoje, gratuitamente no 
Pub DeLa Cruz, em Campi-
na Grande, a partir das 18h, 
com o happy hour até 20h30. 
Já amanhã, a apresentação 
será no Cherimbom, no bair-
ro dos Bancários, em João 
Pessoa. Os ingressos ante-
cipados já estão disponíveis 
no site do Sympla (www.
sympla.com.br) por R$10 (na 
hora será R$ 15).

“O Dia da Santa Rita Lee 
é um convite à subversão 
a tudo que nos coloniza, e 
quem melhor poderia re-
presentar isso senão uma 
das artistas mais subver-
sivas do século? Rita Lee 
faz parte da história de Ga-
tunas desde sempre, então 
queremos celebrar o mês 
das mulheres revisitando o 
repertório da ‘ovelha negra’, 
que tanto nos inspira”, disse 
Ruanna, guitarrista e voca-
lista do grupo.

A banda surgiu em 2017, 
no projeto Ciranda Musical, 
idealizado por Jonas Escuri-
nho. O objetivo era home-
nagear mulheres artistas, 
visionárias e com a luta fe-
minista como inspiração. 
A ideia inicial era fazer um 
tributo a Rita Lee, com um 
show Elas Querem o Poder, 
que passou por inúmeras 
casas de show de João Pes-
soa. Após um ano tocando 
juntos, a banda começou a 
trazer músicas autorais para 
dentro do seu repertório.

Depois do EP de estreia, 
Gata de Rua (2020), as Gatu-
nas lançaram em todas as 
plataformas digitais o dis-
co Meu Corpo, Minhas Re-
gras, no ano passado.

Ex-Os 3 do Nordeste, Adriano Silva iniciou carreira aos 13 anos

MúsiCa

Gatunas apresenta Dia de Santa Rita Lee
Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site Sympla para os 
ingressos de JP

Com repertório autoral e 
com sucessos de Rita Lee, 
banda Gatunas se apresenta 
hoje, em Campina Grande, 
e amanhã, na capital 
paraibana
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Em Brasília, governador encontra ministro da Integração, Waldez Góes, e pede conclusão de canal na PB

João quer recursos para mais obras
infraestrutura

O governador João Aze-
vêdo esteve reunido, ontem, 
em Brasília, com o ministro 
da Integração e do Desen-
volvimento Regional, Wal-
dez Góes, ocasião em que so-
licitou a conclusão das obras 
do Canal Acauã/Araçagi e da 
Adutora do Pajeú, que bene-
ficiará municípios da Paraíba 
que enfrentam problemas de 
abastecimento de água. 

 O chefe do Executivo ex-
plicou que uma nova reunião 
será realizada na próxima se-
mana para o ministério apre-
sentar a definição do anda-
mento da obra da Adutora do 
Pajeú. “Essa é mais uma ação 
que faz parte do projeto de in-
tegração do Rio São Francis-
co, atendendo o estado de Per-
nambuco e algumas cidades 
da Paraíba que, neste momen-
to, passam por dificuldades 
de abastecimento”, pontuou. 

 Em relação ao canal 
Acauã/Araçagi, João Azevê-
do obteve a garantia da libe-
ração de recursos para a con-
clusão das obras. “Houve um 
empenho de R$ 50 milhões e 
o ministro se colocou à dis-
posição de assegurar os re-
cursos de acordo com o an-
damento da obra, já com a 
previsão de R$ 180 milhões”, 
completou. 

 Por fim, o governador 
destacou que a reunião com 
o ministro foi produtiva e tra-
rá mais benefícios para o esta-
do. “Foi uma audiência extre-
mamente importante, fomos 
recebidos de uma forma res-
peitosa pelo ministro Wal-
dez Góes, que tem um inte-
resse muito grande de ajudar 
o Nordeste e a Paraíba”, con-
cluiu. 

 O secretário de Estado da 
Infraestrutura e dos Recur-
sos Hídricos, Deusdete Quei-
roga, acompanhou a reunião 
em Brasília.

n 

Governador 
solicitou a 
conclusão 
das obras do 
Canal Acauã/
Araçagi e da 
Adutora do 
Pajeú, que 
beneficiará 
municípios da 
Paraíba

João Azevêdo no encontro do Waldez Góes; governador destacou que a reunião foi produtiva e trará benefícios para o estado

O deputado Aguinaldo 
Ribeiro foi oficializado nesta 
quinta-feira, 23, como líder da 
maioria na Câmara dos De-
putados. Essa será a segun-
da vez que o parlamentar vai 
ocupar o cargo.

“Recebo essa missão com 
grande honra e o compro-
misso de trabalhar incansa-
velmente pelo progresso do 
nosso país, da nossa amada 
Paraíba e dos interesses do 
povo brasileiro. Vamos nos 
empenhar nos debates ne-
cessários para que possamos 
avançar! Posso dizer, ainda, 
que com certeza farei o meu 
melhor para representar e lu-
tar pelas demandas da nossa 
população. Eu acredito que 
juntos podemos superar os 
desafios e construir um futu-
ro com mais desenvolvimen-
to”, disse ele.

Aguinaldo foi líder da 
maioria de 2019 a 2021, com 
atuação em matérias impor-
tantes para o fortalecimento 

econômico e social do país.
Atualmente, o deputado 

exerce a relatoria da Reforma 
Tributária na Câmara dos De-
putados e coordena um gru-
po de trabalho na Casa. Agui-
naldo esteve na liderança da 
maioria do Congresso Na-
cional.

Aguinaldo é oficializado 
como líder da maioria

na câmara

Essa será a segunda vez que o parlamentar vai ocupar o cargo

Foto: Divulgação

Perfil
Aguinaldo foi líder 

da maioria de 2019 a 
2021, com atuação em 
matérias importantes 
para o fortalecimento 
econômico e social do 

país no Parlamento

O senador e vice-presi-
dente do Senado Federal, 
Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB-PB), participou on-
tem da apresentação feita 
por representantes do De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
na Paraíba (Dnit-PB) e da 
empresa ganhadora da lici-
tação da duplicação da BR-
230, do projeto e cronogra-
ma de execução da obra até 
o Sertão, cujos trabalhos já 
foram iniciados, no trecho 
de Campina Grande à Praça 
do Meio do Mundo, na Co-
munidade Farinha.

Para este ano de 2023, 
Veneziano e a ex-senadora 
Nilda Gondim destinaram 
R$ 10 milhões para iniciar 
as obras. Veneziano tam-
bém confirmou com o re-
lator-geral do Orçamento 
a inclusão, na proposta or-
çamentária, da destinação 
de R$ 173 milhões para ga-
rantir a continuidade da du-
plicação. O valor, anuncia-
do por Veneziano há pouco 

mais de 60 dias, teve sua in-
dicação garantida esta se-
mana.

O superintendente do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes na Paraíba (DNIT-PB), 
Cacildo de Medeiros Brito 
Cavalcante, iniciou a apre-
sentação do projeto. Ele dis-
se que a obra é de funda-
mental importância para 
toda uma região e a partici-
pação do senador Venezia-
no garantiu que o projeto 
saísse do papel e se tornasse 
realidade. “Essa obra é fun-
damental para a cidade e re-
gião, pois temos registros 
históricos de que a pista da 
Auto Sudoeste não compor-
ta a operação da via de ma-
neira adequada. Portanto, 
para essa obra, foi impres-
cindível a participação de 
Veneziano, para a obra po-
der deslanchar da maneira 
como se encontra, pois ele 
foi a pessoa responsável por 
conseguir os recursos. En-
tão, a ajuda dele junto à Lei 

Cronograma de excução é apresentado
duplicação da br-230

Orçamentaria foi impres-
cindível”, afirmou o supe-
rintendente do DNIT-PB. 
ao destacar que os recursos 
conseguidos pelo senador 
possibilitarão o andamento 
da obra nos próximos me-
ses.

A visita técnica do sena-
dor contou com a participa-
ção de diversas autoridades, 
que de acordo com Vene-
ziano tiveram uma gran-

de importância para o an-
damento da obra, como o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Campina Gran-
de, vereador Marinaldo 
Cardoso; a vereadora Ka-
rol Gomes, o vereador Dino 
Papa-Léguas, o Vereador 
Waldemir Santana, o ex-
vereador Galego do Leite, 
além do deputado estadual 
Sargento Neto e do prefeito 
de Boa Vista, André Gomes.

Parlamentares e técnicos visitaram o local de início da obra

Foto: Divulgação

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) conce-
deu, ontem, título de cida-
dania paraibana ao general 

do Exército, Richard Fer-
nandez Nunes. A homena-
gem foi proposta pelo de-
putado João Gonçalves e 

General recebe medalha da Assembleia
epitacio pessoa

aconteceu no 1º Grupamen-
to de Engenharia, em João 
Pessoa. Na ocasião, o militar 
também recebeu das mãos o 
presidente da ALPB, Adria-
no Galdino, a Medalha Epi-
tácio Pessoa, a mais alta co-
menda do Poder Legislativo 
paraibano.

  Natural do Rio de Ja-
neiro, o general Richard 
Fernandez Nunes integra o 
Exército Brasileiro desde o 
ano de 1978. No Brasil, já re-
sidiu em cidades como o Re-
cife-PE, Curitiba-PR e Bra-
sília-DF. General Richard 
também desempenhou ati-

vidades representando o 
Exército na Espanha, nos 
Estados Unidos e na Gua-
temala. Na Paraíba desde 
2021, o militar ocupa o car-
go de comandante militar 
do Nordeste.

 O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, destacou 
que, mais que homenagear 
o general Richard pelos tra-
balhos que desempenha em 
favor dos paraibanos, a As-
sembleia reconhece a traje-
tória histórica do Exército 
e suas contribuições para a 
construção de um país me-
lhor.Deputados foram ao Grupamento para sessão especial

Foto: Ascom/ALPB

Foto: Secom/PB
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba (TCE) determinou 
o cancelamento de contrato 
entre a prefeitura de Bayeux 
e OS em valor superior a 61 
milhões.  A atuação preven-
tiva do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, segui-
da de decisão singular (DS1 
TC 061/22), expedida pelo 
conselheiro Fábio Nogueira, 
evitou prejuízo de mais de 30 
milhões de reais, que seriam 
gastos pela prefeitura muni-
cipal de Bayeux, com a con-
tratação de servidores tem-
porários, por meio da OS, 
foi o que informou o TCE,  O 
valor representa o incremen-
to de despesas duas vezes 
maior, às de mesma nature-
za em saúde e educação, pra-
ticados no exercício anterior.

Depois da decisão singu-
lar (DS1 TC 061/22), expe-
dida pelo conselheiro Fábio 
Nogueira, a prefeitura de Ba-
yeux, suspendeu o contrato, 
no valor de R$ 61.7 milhões, 
que seria firmado com o Ins-
tituto de Gestão de Politicas 
Publicas Sociais – IGPS para 
gerir ações na área de saúde 
e educação.

O  P r o c e s s o  TC  nº 
08625/22, referente à cha-
mada pública nº 002/2022 
da prefeitura municipal de 
Bayeux, foi julgado na ses-
são deste quinta-feira (23/03), 
pela 1ª Câmara do TCE-PB. 
Cinco dias antes, o gestor 
trouxe aos autos a compro-
vação da rescisão unilateral 
do contrato, com base na de-
cisão cautelar do conselheiro 
Fábio Nogueira, sem que este 
tenha sido executado.

Embora tenha havido 
perda de objeto, em função 
da rescisão contratual, o TCE
-PB recomendou à gestão do 
município de Bayeux que, 
havendo a necessidade de 
parceria com organizações 
da sociedade civil, “proce-
da à exata compatibilização 
com a legislação de regência”.

O relator do processo, 

Atuação foi preventiva e evitou um prejuízo superior a R$ 30 milhões com a contratação de temporários

TCE cancela convênio da prefeitura
bayeux 

Juliana Teixeira 

Julianaaraujoteixeira@gmail.com

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

conselheiro Fábio Nogueira, 
falou da importância da ação 
concomitante do Controle 
Externo e lembrou que, em 
passado recente, experiên-
cias com esse tipo de contra-
tação, trouxeram grande pre-
juízo à Paraíba.

Tanto na manifestação 
singular, quanto no relató-
rio do processo, o conselhei-
ro Fábio Nogueira, referiu-se 
a casos recentes, envolven-
do a contratação de OSCIPs, 
como aquele da Organização 
Social Cruz Vermelha, para 
gerir o Hospital de Trauma 
da Paraíba. O contrato cul-
minou com um prejuízo su-
perior a 134 milhões de reais 
aos cofres da Paraíba.

Organização Social
O conselheiro Fábio No-

gueira lembra que desde 
2014 que o TCE-PB vem exa-

minando as licitações e, em 
2018, já julgou os contratos 
de gestão, todos os processos 
referentes as OS com atuação 
no Poder Executivo estadual.

Todas as decisões, na 
época, foram pela irregula-
ridade, imputação de débi-
to, multa e encaminhamento 
ao Ministério Público Fede-
ral, Ministério Público Es-
tadual, Polícia Federal e Se-
cretaria de Saúde do Estado, 
entre outros órgãos.

Apenas o conselheiro No-
minando Diniz, atual presi-
dente do TCE, quando atuou 
como relator, imputou mais 
de R$ 35 milhões às organi-
zações sociais e seus respon-
sáveis, com multas superio-
res a R$ 3 milhões, entre os 
responsáveis pela contrata-
ção no Poder Executivo es-
tadual e os responsáveis pe-
las OS.

O vereador Marcos Hen-
riques (PT) denunciou on-
tem o despejo de resíduos 
sólidos em área de preser-
vação da capital paraiba-
na. Ele chamou a atenção 
para o acúmulo de entulhos 
em área de preservação am-
biental, no bairro do Bes-
sa.  Segundo o parlamentar, 
diversas construções estão 
sendo erguidas na locali-
dade.

“É lamentável uma área 
de preservação ambien-

tal estar sendo usada para 
que pessoas joguem entu-
lhos. A preservação am-
biental de João Pessoa deve 
ser transversal, aplicando 
na construção civil, Sein-
fra, hospitais, escolas”, dis-
se o petista. 

Marcos Henriques con-
tou que reapresentará uma 
lei de sua autoria sobre o 
tema, que não foi aprovada 
no ano passado, que propu-
nha o ensino da educação 
ambiental nas escolas.

O parlamentar afirmou 
compreender que há mui-
tas empresas de constru-

ção que agem corretamente, 
mas que é necessário iden-
tificar as que destoam: Ele 
disse que vai pedir a Seman 
para que se faça algo.

“Vou pedir que a Semam 
tome uma atitude, identi-
fique as empresas que es-
tão jogando esses entulhos. 
Acredito que a falta de uma 
política de reflorestamento 
tem causado muitos danos à 
capital. Esse é um caso que, 
se o poder público não olhar, 
vai piorar. O que queremos 
é que seja corrigido em tem-
po hábil”, acrescentou o ve-
reador.

Vereador denuncia despejo de 
resíduos em área de preservação 

meio ambiente

Vereadores de João Pessoa durante sessão especial em homenagem do PCdo B, ontem

Conselheiro Fábio Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado

A Câmara Municipal de 
João Pessoa realizou, ontem, 
uma sessão especial para co-
memorar os 101 anos do Par-
tido Comunista do Brasil (PC 
do B) que é celebrado hoje, 
25 de março. Políticos, se-
cretários, militantes e filia-
dos à legenda participaram 
do evento. O vereador Pro-
fessor Gabriel (Avante) foi o 
autor da propositura da so-
lenidade. 

“É muito fácil alguns par-
tidos defenderem banquei-
ros, grandes empresas, gran-
des fortunas. Mas defender 
o povo, os trabalhadores, os 
oprimidos e os negros é mui-
to difícil. Durante o milita-
rismo o PC do B foi o partido 
que teve mais pessoas presas 

oprimidas, mutiladas e se-
questradas”, disse o autor da 
propositura.

Fundado em 25 de março 
de 1922, o Partido Comunis-
ta do Brasil é o partido mais 
antigo do país. A sua história 
tem importância para a de-
mocracia e as transformações 
populares na sociedade brasi-
leira e paraibana.

De acordo com o site da le-
genda, o PC do B viveu mais 
de 60 anos na clandestinida-
de, perseguido duramente 
pelas forças conservadoras 
e pelas ditaduras do Estado 
Novo (1937-1945) e a militar 
(1964- 1985). 

Na década de 1970, em de-
fesa da democracia, organi-
zou a Guerrilha do Araguaia. 

Levantou a bandeira da Anis-
tia e fez estampar na Consti-
tuição de 1945 o artigo que ga-
rantia a liberdade religiosa. 

“O PCdoB é um símbo-
lo da luta pela liberdade e 
pelo direito dos trabalhado-
res no país. Sempre defen-
deu a unidade do povo e das 
forças progressistas. Assim 
se deu na luta contra o regi-
me militar, o neoliberalismo 
e na jornada que levou Lula 
à Presidência da República. 
É uma organização de cará-
ter socialista, profundamen-
te nacional, patriótico e an-
ti-imperialista, expressão e 
continuação da elevada tra-
dição de lutas do povo bra-
sileiro”, diz texto na página 
da legenda.

Câmara de JP celebra os 101 anos 
do Partido Comunista do Brasil

homenagem

No mês dedicado às mu-
lheres, ações e projetos con-
tinuam permeado câmaras 
municipais, assembleias le-
gislativas e Câmara dos De-
putados. Neste contexto, de 
ações voltadas para a defesa 
das mulheres, o deputado fe-
deral pela Paraíba, Ruy Car-
neiro (PSDB), apresentou um 
projeto de lei que visa garan-
tir o direito a acompanhan-
te aos pacientes submetidos 
a mastectomia. O PL prevê 
que esse suporte seja preser-
vado na rede pública ou pri-
vada de saúde, durante todo 
o período de internação no 
pós-operatório.

O parlamentar afirma 
que a medida tem objetivo de 
oferecer um conforto a mais 
para quem está enfrentan-
do essa luta, principalmen-
te o público feminino. Os ca-
sos recentemente de abuso 
sexual no ambiente hospita-
lar e os registros de violência 
médica também reforçam a 
importância da iniciativa.

“A garantia desse direito 
é ainda mais importante já 
que a maioria absoluta dos 
pacientes submetidos à mas-
tectomia é de mulheres. Por 
se tratar de um momento de 
abalo físico e psicológico, a 
necessidade de acompanha-
mento é ainda mais essen-
cial para dar mais seguran-
ça a quem enfrenta essa luta. 

O projeto não prevê apenas a 
garantia do direito, mas tam-
bém assegura condições dig-
nas ao acompanhante duran-
te todo período de internação 
e pós-operatório”, ressaltou 
Ruy Carneiro.

O câncer de mama é um 
problema relevante para a 
saúde pública, podendo aco-
meter mulheres e, em raros 
casos, homens. Segundo o 
Instituto Nacional de Cân-
cer, vinculado ao Ministé-
rio da Saúde da União, fo-
ram estimados 66.280 casos 
novos de câncer de mama 
em 2021, com um risco esti-
mado de 61,61 casos a cada 
100 mil mulheres, e ocupa 
o posto de maior mortali-
dade entre os tipos de cân-
cer no Brasil.

De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, atualmente 70% das 
pacientes diagnosticadas 
com a doença precisam re-
correr à retirada da mama 
para salvar suas vidas.

Rui apresenta PL para garantir 
acompanhante para os pacientes  

mastectomia

Objetivo
A medida tem o

objetivo de oferecer 
um conforto a mais 

para quem está 
enfrentando essa luta, 

principalmente o 
público feminino

A lei número 14.761 que 
reconhece as pessoas diag-
nosticadas com fibromial-
gia como portadores de ne-
cessidades especiais entrou 
em vigor nesta sexta-feira 
em João Pessoa. A lei de au-
toria da vereadora Fabíola 
Rezende (PSB) foi aprovada 
por unanimidade pela Câ-
mara de Vereadores da ca-
pital em 15 de dezembro do 
ano passado e foi sanciona-

da pelo prefeito Cícero Luce-
na (PP) e publicada no Diá-
rio Oficial do Município.

Fabíola Rezende enfati-
zou que “com o reconheci-
mento de que quem sofre 
com a fibromialgia é por-
tador de necessidades es-
peciais, permitirá que essa 
pessoa se cadastre e tenha 
direitos, por exemplo, à vaga 
especial de estacionamento, 
evitar filas em agências ban-

cárias”. A vereadora acres-
centou: “Fico muito feliz que 
o meu projeto tenha se tor-
nado uma lei que vá contri-
buir para que, de alguma 
forma, a vida dos portado-
res se torne melhor”.

De acordo com Fabíola 
Rezende, a fibromialgia é 
uma doença crônica multi-
fatorial que afeta o sistema 
nervoso central e provoca 
dores intensas.

Lei municipal que beneficia pessoas 
com fibromialgia começa a vigorar

mais direitos
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Ministro Flávio Dino confirmou a devolução dos presentes, como havia determinado o Tribunal de Contas da União

Bolsonaro devolve joias e armas
doação da arábia saudita

Karine Melo 

Agência Brasil

Por meio de seus advoga-
dos, o ex-presidente Jair Bol-
sonaro, entregou nesta sexta-
feira (24), as joias e as armas 
que recebeu de presente da 
Arábia Saudita . “Armas pre-
senteadas por governo es-
trangeiro a ex-autoridade 
brasileira foram devolvidas, 
serão periciadas e acauteladas 
para procedimentos posterio-
res”, informou pelo Twitter o 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Flávio Dino. 
Em 2019, o ex-presidente ga-
nhou de presente de repre-
sentantes dos Emirados Ára-
bes uma pistola e um fuzil.

Outro presente do gover-
no saudita, dado em 2021, um 
estojo com um relógio, uma 
caneta, abotoaduras, um anel 
e um tipo de rosário, da mar-
ca suíça de diamantes Cho-
pard, avaliados em R$ 500 
mil,  também foram desen-
volvidas hoje em uma agên-
cia da Caixa Econômica Fe-
deral, em Brasília.

A devolução foi uma de-
terminação do Tribunal de 
Contas da União (TCU). No 
último dia 15, o ministro Bru-
no Dantas, presidente da Cor-
te, determinou que o material 
fosse entregue na Secretaria-
Geral da Presidência da Re-
pública. Dantas lembrou que 
para um presente ser incor-
porado ao patrimônio pri-

vado de um presidente, ele 
deve ser classificado como 
item personalíssimo e ser de 
baixo valor.

O tribunal determinou que 
o conjunto de joias e o relógio 
avaliado em R$ 16,5 milhões 
que seria para a ex-primeira-
dama Michelle Bolsonaro, re-
tido pela Receita Federal no 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo/Guarulhos em 2021, 
também deve ser enviado à 
Caixa. Os artigos entraram no 
Brasil na mochila do assessor 
do então ministro Bento Al-
buquerque (Minas e Energia).

A juíza Gabriela Hardt, 
da 9ª Vara Federal de Curi-
tiba, retirou na quinta-fei-
ra (23) o sigilo de documen-
tos e decisões relacionados 
à prisão de suspeitos de pla-
nejar ataques contra autori-
dades. A Operação Sequaz 
teve como objetivo desar-
ticular organização crimi-
nosa que pretendia realizar 
ataques contra servidores 
públicos e autoridades.

Entre os alvos, estariam o 
senador Sergio Moro (União
-PR) e o promotor de Justiça 
Lincoln Gakiya, que investi-
ga a atuação da organização 
criminosa Primeiro Coman-
do da Capital (PCC). Duran-
te a operação, a PF prendeu, 
pelo menos, nove pessoas.

“Considerando a reper-
cussão que o presente caso 
vem tendo na mídia, au-
torizo o encaminhamen-
to aos órgãos de imprensa 
que assim solicitarem, via 
assessoria de imprensa des-
ta seccional, cópias das re-
presentações policiais e das 
decisões que autorizaram 
as prisões e as buscas, bem 
como o termo de audiência 
de custódia realizada na-
quarta-feira (22),  escreveu 
a juíza, ao retirar o sigilo.

Segundo nota divulga-
da pela Justiça Federal do 
Paraná, a retirada do sigi-
lo do processo foi um pedi-
do do delegado que conduz 
as investigações, protocola-
do nos autos às 14h de quin-
ta-feira (23). “Por cautela, a 
juíza federal designada para 
atuar no caso entendeu me-

lhor manter o nível de sigilo 
1, por segurança dos investi-
gados e vítimas, autorizan-
do a divulgação apenas das 
representações policiais e 
das decisões que autoriza-
ram as prisões e as buscas, 
bem como o termo de au-
diência de custódia”, expli-
cou a Justiça.

Atuação da PF
Para o ministro da Justi-

ça e Segurança Pública, Flá-
vio Dino, com a operação, a 
Polícia Federal deixou claro 
que faz um trabalho técni-
co, sem interferência políti-
ca. “Hoje, mostramos como 
atua a Polícia Federal, que 
não é aparelhada politica-
mente. Ao contrário do que 
estão dizendo nesse mo-
mento na internet”, afirmou 
o ministro.

Ainda segundo Dino, a 
PF estava investigando a 
quadrilha há pelo menos 45 
dias, desde que o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pa-
checo, o avisou de que ha-
via um plano de execução 
de Moro. Dino acrescentou 
que foi a própria PF quem 
decidiu deflagrar a opera-
ção na quarta-feira (22). No 
pedido à Justiça Federal de 
Curitiba, para autorizar a 
operação, a PF solicitava a 
manutenção do “sigilo má-
ximo” dos despachos.

Além disso, a polícia con-
tinua investigando as razões 
pelas quais os criminosos 
tinham Sergio Moro como 
alvo e como seria o ataque, 
mas as principais hipóteses 
são extorsão mediante se-
questro, chantagem ou até 
mesmo assassinato.

Juíza retira sigilo de decisões sobre o PCC
plano para matar moro 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
apresentou na quinta-feira 
(23) um projeto de lei para re-
novar a lei de impeachment 
no Brasil. O texto foi elabora-
do por uma comissão de 12  
juristas, presidida pelo minis-
tro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Ricardo Lewan-
dowski, em dezembro do ano 
passado.

Além de especificar os cri-
mes de responsabilidade, a 
proposta atualiza o procedi-
mento de deposição, as con-
dutas dos agentes, e delimi-
ta um prazo de 30 dias úteis 
de análise para cada pedido 
apresentado no Congresso. 
Hoje, não há um prazo para 
a avaliação pelo presidente 
do Senado ou da Câmara dos 
Deputados.

Passado o prazo, a auto-
ridade competente pode ar-
quivar a denúncia, submeter 
à deliberação da Mesa Dire-

tora, onde pode ser indeferi-
da ou aprovada e enviada a 
uma comissão especial.

A comissão tem até 20 dias 
úteis para analisar e poder 
enviar a matéria para a Casa 
avaliadora. Caso a denún-
cia seja rejeitada, um terço de 
cada Casa - isto é, 171 deputa-
dos ou 27 senadores, respec-
tivamente - ou líderes parti-
dários que, juntos, totalizem 
o número, podem apresen-
tar em recurso em até 10 dias 
úteis. O pedido então será in-
cluído em pauta de reunião 
em até 30 dias úteis para deli-
berar sobre o tema.

Continuarão sendo pre-
cisos dois terços - 342 depu-
tados ou 54 senadores - para 
que a proposta avance em ple-
nário. O processo seguirá en-
tão para análise por 180 dias.

A nova proposta prevê 
como crimes de responsabili-
dade para o presidente da Re-
pública e o vice atentar contra 
a soberania nacional, contra 
a democracia, contra o exer-
cício dos direitos e garantias 

fundamentais, contra a pro-
bidade na administração e 
contra a lei orçamentária. São 
capazes de apresentar uma 
denúncia por crime de res-
ponsabilidade a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
cidadãos e entidades de clas-
ses ou organizações sindicais.

O texto oficializa a separa-
ção da votação final do Sena-
do em caso de impeachment 
do presidente, assim como 
aconteceu com Dilma Rou-
sseff, em 2016. “Cometeu a 
autoridade acusada o crime 
que lhe é imputado e deve 
ser condenada à perda do car-
go?”, questionará o presiden-
te. Após a pergunta, que pode 
ser respondida com sim ou 
não, uma nota votação será 
realizada para consultar os 
senadores sobre a inabilita-
ção para o exercício de car-
go público num prazo de até 
oito anos.

Lewandowski, presiden-
te da comissão elaboradora 
do projeto, também presidiu 
o processo de impeachment 

de Dilma no STF.  Pacheco jus-
tifica que a atual lei é de 1950 
e “foi pensada para um outro 
contexto social político e cons-
titucional que não o nosso”.

“Tanto assim, que, nos 
dois processos de impeach-
ment de presidentes da Repú-
blica, foi necessária a judicia-
lização do tema, a fim de que 
o STF fixasse um ‘rito’ do pro-
cesso por crime de responsa-
bilidade”, argumenta.

Na proposta, estão sujei-
tos à cassação o presidente e 
o vice-presidente da Repúbli-
ca, os ministros de Estado, os 
Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáuti-
ca, os Ministros do STF, os 
membros do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), o pro-
curador-geral da República, 
o advogado-geral da União, 
os ministros dos Tribunais 
Superiores, do Tribunal de 
Contas da União, os chefes 
de missões diplomáticas de 
caráter permanente.

Lei do impeachment: Pacheco apresenta PL
senado federal

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva adiou o embar-
que à China, após ser diagnos-
ticado com pneumonia leve. 
Na quinta-feira (23) à noite, 
Lula passou por exames no 
Hospital Sírio Libanês, em 
Brasília, após retornar de via-
gens que fez à Paraíba, Per-
nambuco e Rio de Janeiro.

Ontem, Lula permanece 
na residência oficial do Palá-
cio da Alvorada e as reuniões 
com ministros que estavam 
previstas, no Palácio do Pla-
nalto, foram canceladas.

O embarque para a Chi-
na estava previsto para hoje, 
e, em publicação nas redes 
sociais, a Presidência confir-
mou que ele foi adiado para 
domingo (26).

“O presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, 
está no Alvorada após exa-
mes no Hospital Sírio Liba-
nês ontem à noite. O presi-
dente está com pneumonia 
leve e irá, por conta disso, 
adiar para domingo o início 
da sua viagem para a China”, 
escreveu.

Agenda
O primeiro compromis-

so de Lula na China seria um 
encontro com empresários 
e agentes públicos sobre de-
senvolvimento sustentável, 
na segunda-feira (27), em Pe-

quim. Já os principais even-
tos diplomáticos da viagem 
estão previstos para terça-fei-
ra (28), quando Lula terá re-
uniões com o presidente da 
China, Xi Jinping, com o pri-
meiro-ministro da China, Li 
Qiang, e com o presidente da 
Assembleia Popular Nacio-
nal, Zhao Leji.

O dia 29 será dedicado a 
um evento empresarial pro-
movido pela Comissão Si-
no-Brasileira de Alto Nível e 
pelo Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria, Comércio 
e Serviços, com a participação 
de mais de 240 empresários 
brasileiros.

No dia 30, o presidente 
Lula irá a Xangai, onde vi-
sitará a sede do Novo Banco 
de Desenvolvimento, enti-
dade criada pelos Brics (gru-
po formado por Brasil, Chi-
na, Índia, Rússia e África do 
Sul). Na ocasião, a ex-pre-
sidenta Dilma Rousseff to-
mará posse no comando do 
banco.

Será a primeira viagem 
de Lula a um país asiático, 
após assumir seu terceiro 
mandato. Mas a viagem à 
China é a terceira internacio-
nal de Lula depois da posse 
no cargo: o presidente já foi 
à Argentina e aos Estados 
Unidos. A previsão do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores é que pelo menos 20 
acordos comerciais serão as-
sinados durante a visita.

Lula adia viagem à China
após contrair pneumonia

por apenas um dia

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Levy Teles 

Agência Brasil

No Twitter, ministro da Justiça, Flávio Dino, postou foto das armas entregues por Bolsonaro e que serão, agora, periciadas

Foto: Reprodução/Twitter

“Armas 
presenteadas 
por governo 
estrangeiro a 
ex-autoridade 
brasileira foram 
devolvidas, serão 
periciadas e 
acauteladas para 
procedimentos 
posteriores

Flávio Dino
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Marinha norte-americana navegou um contratorpedeiro de mísseis guiados no Mar da China Meridional

China faz ameaças aos Estados Unidos
violação da soberania

Agência Estado

A China fez ameaças aos 
Estados Unidos depois que a 
Marinha norte-americana na-
vegou um contratorpedeiro 
de mísseis guiados ao redor 
das disputadas Ilhas Paracel, 
no Mar da China Meridional, 
pelo segundo dia consecuti-
vo. Pequim disse que o mo-
vimento foi uma violação de 
sua soberania e segurança, e 
que poderia ter “sérias conse-
quências”.

Na última quinta-feira, de-
pois que os EUA navegaram 
pela primeira vez o navio USS 
Milius perto das Ilhas Paracel, 
a China disse que sua Mari-
nha e a força aérea forçaram a 
retirada da embarcação ame-
ricana - alegação que os mili-
tares dos Estados Unidos ne-
garam

Os EUA navegaram nova-
mente ontem nas proximida-
des das ilhas - ocupadas pela 
China, mas também reivin-
dicadas por Taiwan e Vietnã - 
como parte do que chamou de 
“operação de liberdade de na-
vegação”, desafiando os requi-
sitos de todas as três nações 
que exigem uma notificação 
de antecedência ou permis-
são antes da passagem de um 
navio militar.

“Reivindicações maríti-
mas ilegais e abrangentes no 
Mar do Sul da China repre-
sentam uma séria ameaça à li-
berdade dos mares, incluindo 
as liberdades de navegação e 
sobrevoo, livre comércio e co-
mércio desimpedido e liberda-
de de oportunidade econômi-
ca para as nações litorâneas do 

n 

O Ministério da 
Defesa da China 
respondeu 
acusando os 
Estados Unidos 
de “minar a paz 
e a estabilidade 
do Mar da China 
Meridional”

Foto: Saleh Hayyan/Unicef

A agência da Organização das Nações Unidas informou que milhões de crianças iemenitas estão sob risco de mal nutrição

Mar do Sul da China”, disse o 
porta-voz da 7a Frota dos EUA, 
tenente Luka Bakic, em uma 
declaração por e-mail.

O Ministério da Defesa da 
China respondeu acusando os 
Estados Unidos de “minar a 
paz e a estabilidade do Mar da 
China Meridional” com suas 
ações. “O ato dos militares 
americanos violou seriamen-
te a soberania e a segurança 
da China, violou severamen-
te as leis internacionais e é a 
evidência mais sólida de que 
os EUA buscam a hegemo-
nia da navegação e militari-
zam o Mar do Sul da China”, 
disse Tan Kefei, porta-voz do 
ministério.

“Solicitamos solenemen-
te que os EUA parem ime-
diatamente com tais ações de 
provocação, caso contrário, 
arcarão com as graves conse-
quências de incidentes ines-
perados causados por isso”, 
afirmou, acrescentando que a 
China tomaria “todas as medi-
das necessárias” para garan-
tir sua segurança, sem mais 
detalhes.

A Coreia do Norte testou 
um novo drone submarino de 
ataque nuclear capaz de “pro-
vocar um tsunami radioati-
vo em larga escala”, noticiou 
a agência estatal de notícias 
KCNA. A informação foi di-
vulgada ontem.

Durante as manobras, 
ocorridas entre terça-feira e 
quinta-feira, o exército nor-
te-coreano ativou e testou este 
novo sistema de armamento, 
cujo objetivo é “provocar um 
tsunami radioativo em larga 
escala” com uma explosão 
submarina, e destruir navios 
e portos inimigos, segundo 
a KCNA.

“Esse drone de ataque 
submarino pode ser implan-
tado em qualquer costa e por-
to, ou ser rebocado por um 
navio de superfície para o seu 
funcionamento”, diz ainda a 
agência estatal de notícias.

O drone foi disparado e 
navegou por 59 horas embai-
xo da água antes de ser deto-
nado na costa leste do país. 
De acordo com informações 
da KCNA, o sistema pode fa-
zer ataques furtivos e destruir 
portos operacionais.

O teste ocorreu em res-
posta aos exercícios militares 

conjuntos de EUA e Coreia do 
Sul. Desde a semana passada, 
as potências aliadas vêm rea-
lizando treinamentos que fi-
guram como os maiores entre 
as nações nos últimos cinco 
anos para fortalecer as capa-
cidades defensivas e resposta 
dos países.

Segundo a KCNA, a “arma 
secreta” de Pyongyang, apeli-
dada de “Haeil” (tsunami), foi 
colocada sob a água em fren-
te à província de Hamgyon 
do Sul na última terça-feira. 
Ela teria navegado debaixo 
d’água a uma profundidade 
de 80 a 150 metros por mais 
de dois dias. Na quinta, uma 
ogiva de teste foi detonada ao 
largo da costa leste.

“Esse drone de ataque 
submarino pode ser implan-
tado em qualquer costa e por-
to, ou ser rebocado por um 
navio de superfície para o seu 
funcionamento”, reportou a 
agência, reforçando a capaci-
dade do equipamento de fa-
zer ataques furtivos em águas 
inimigas. Não se sabe se a Co-
reia do Norte desenvolveu 
ogivas nucleares miniaturi-
zadas para caberem em ar-
mas menores. Aperfeiçoar es-
sas ogivas, segundo analistas, 
provavelmente seria um ob-
jetivo importante caso o país 
retomar os testes nucleares.

Coreia do Norte testa 
novo drone submarino 

tsunami radioativo

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância, Unicef, 
lançou um alerta sobre a pre-
cária situação das crianças 
após oito anos de guerra no 
Iêmen. O agravamento do 
conflito, o fracasso econômi-
co do país e o desmonte de 
serviços essenciais lançaram 
mais de 11 milhões de meno-
res numa situação desespera-
dora à espera de assistência 
humanitária urgente.

Em comunicado, a agên-
cia da ONU informa que mi-
lhões de crianças iemenitas 
estão sob risco de mal nutri-
ção, e mais de 540 mil sofrem 
de forma aguda correndo ris-
co de morte caso não receba 
tratamento urgente.

O Unicef explica que a 

vida de milhões de meno-
res continua sendo massa-
crada pela guerra sem fim. 
O representante da agência 
no Iêmen, Peter Hawkins, 
lembrou que mais de 11 mil 
crianças ficaram seriamen-
te feridas pelo conflito entre 
março de 2015 e novembro 
passado. O número de meno-
res recrutados para o comba-
te ultrapassa 4 mil.

Segundo a agência, hou-
ve mais de 900 ataques a ins-
talações de saúde e educação 
assim como uso desses locais 
para fins militares.

A ONU afirma que oito 
anos de conflito, desespero 
e luto também colocaram 8 
milhões de iemenitas na lis-
ta de espera para serviços de 
assistência psicossocial e de 
saúde. Muitas famílias estão 
perdendo as crianças para o 

Guerra no Iêmen faz mais de 11 milhões de 
crianças precisarem de ajuda humanitária

oito anos de conflito

 

Durante uma viagem 
área de Luanda, em Ango-
la, para Lisboa, em Portugal, 
na última quinta-feira, passa-
geiros faziam suas refeições 
quando uma turbulência se-
vera abalou o avião e arre-
messou talheres, pratos, co-
midas e bebidas em todas as 
direções. A forte turbulência 
deixou 10 feridos.

A turbulência foi previs-
ta pelo comandante e os pas-
sageiros receberam o aler-
ta aproximadamente duas 
horas depois da decolagem. 
De Luanda até Portugal, o 
voo costuma durar um pou-
co mais de oito horas.

O episódio aconteceu no 
voo da companhia aérea Hi 
Fly, a serviço da TAAG Li-
nhas Aéreas de Angola. A 
agitação não durou muito 
tempo, mas os segundos de 

turbulência foram suficien-
tes para causar ferimentos 
leves em 10 passageiros, que 
receberam atendimento mé-
dico assim que pousaram no 
aeroporto Humberto Delga-
do, em Lisboa.

No Twitter, em um vídeo 
publicado pelo SIC Notícias, 
é possível ver as bandejas de 
refeição no corredor do avião, 
onde também há macarrão 
no carpete, lanches no chão 
e garrafas de vidro espalha-
das, que caíram com a agita-
ção da aeronave. O teto do 
avião também foi atingido na 
turbulência e uma bandeja fi-
cou presa entre o bagageiro.

No tuíte, dezenas de in-
ternautas comentaram a im-
portância de usar cinto de 
segurança. “Imagina bater 
a cabeça várias vezes entre o 
teto e o chão”, escreveu uma 
das pessoas.

Episódio não é isolado
Outros casos semelhan-

tes, onde há turbulência se-
vera, foram registrados no 
mês de março e tem motiva-
do discussões sobre a segu-
rança e exposição dos voos.

Segundo o portal de no-
tícias sobre aviação Simple 
Flying, no início do mês, um 
Condor Airbus A330-900 vo-
ando de Frankfurt, na Ale-
manha, para as Ilhas Mau-
rício, na África, passou por 
uma turbulência aproxima-
damente duas horas antes 
de pousar em seu destino. A 
agitação teria causado feri-
mentos em 20 dos 272 passa-
geiros. Além disso, os danos 
sofridos durante o inciden-
te deixaram a aeronave no 
solo nas Ilhas Maurício du-
rante todo o dia seguinte, 2 
de março, o que é incomum, 
pois as aeronaves que ope-
ram esse serviço tendem a 
ficar um pouco menos de 
duas horas no solo para re-
torno a Frankfurt.

Enquanto o Condor Air-

bus A330-900 aguardava 
no solo nas Ilhas Maurício 
no dia 2, sete dos 172 passa-
geiros foram hospitalizados 
depois que um voo com des-
tino à Alemanha foi atingi-
do por forte turbulência. O 
voo 469 da Lufthansa voa-
va de Austin, no Texas, para 
Frankfurt, na Alemanha, 
na quarta-feira, 1, quando 
passou por uma forte tur-
bulência sobre o Tennes-
see, de acordo com a emis-
sora de televisão americana 
NBC News.

Um usuário no Twitter 
alegou que sua esposa era 
uma das passageiras do voo 
da Lufthansa. Em sua pos-
tagem, escreveu que a tur-
bulência foi uma surpresa 
e as pessoas que se feriram 
não usavam cinto de segu-
rança no avião. Assim como 
no voo para Lisboa, os pas-
sageiros faziam suas refei-
ções no momento da tur-
bulência.

Turbulência arremessa comida no teto e 
deixa 10 feridos em voo de Luanda a Lisboa

susto no ar

Agência Estado

ONU News 

Recursos
A agência da ONU está 

pedindo US$ 484 milhões 
para continuar a 

salvar vidas neste ano.
Se não receber a 

quantia, o Unicef diz que 
será forçado a diminuir 
a assistência a crianças 

que precisam

combate e o casamento in-
fantil.

Os dados indicam que 
mais de 2,3 milhões de me-
nores ainda estão vivendo 
em acampamentos de des-
locados internos com acesso 
inadequado a serviços bási-
cos de saúde e higiene.

O representante do Uni-
cef diz que os oito anos do 
conflito levaram muitos a 
perder as esperanças. Várias 
crianças estão crescendo no 
meio da guerra e sem acredi-
tar em dias melhores ou num 
futuro de paz. A agência da 
ONU está pedindo US$ 484 
milhões para continuar a sal-
var vidas neste ano.

Se não receber a quantia, 
o Unicef diz que será força-
do a diminuir a assistência a 
crianças que precisam.

Fernanda Freire 

Especial para a Agência Estado
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Na comparação com 2022, alta foi de 20,1%, terceira maior entre os associados 

Setor de seguros arrecada 
mais de R$ 2,5 bi no estado

mercado em alta Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

O mundo e as economias não se esgotam 
nas intenções e pretensões do mercado 
(financeiro), tal primazia vem dando 

sinais de esgotamento e novos cenários devem 
se materializar a partir da produção e não mais 
da especulação, principalmente no Brasil e na 
América Latina.

Nesta última quarta-feira (22.03.2023), 
o Copom manteve a taxa Selic em 13,75%. 
Esperava-se a manutenção da taxa, porém 
causou surpresa à equipe econômica do 
governo Lula a dureza da nota do Copom. 
Este, por sua vez, considera em suas decisões: 
a inflação, a atividade econômica, as contas 
públicas e o cenário externo.

Economistas de orientações menos ortodoxas 
analisam a decisão do Copom como estando 
na contramão da história. Para ilustrar tal 
pensamento econômico, atente-se para o que 
dizem os economistas André Lara Resende e 
Joseph Stiglitz.

No seminário recente do BNDES 
para discussão das estratégias para o 
desenvolvimento sustentável André Lara 
Resende, economista de notável saber e 
credenciado como analista econômico com 
vasta experiência, criticou a taxa de juros 
praticada no Brasil em relação às demais 
economias do mundo. Afirmou o economista 
brasileiro que a combinação de juros muito 
altos e impostos muito altos é uma combinação 
profundamente recessiva e impede o 
crescimento da economia.

Ao avaliar o referido seminário do BNDES, o 
professor da Universidade de Columbia Joseph 
Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia 
em 2001, classificou como “chocante” a atual 
taxa básica de juros no Brasil, mantida pelo 
Comitê de Política Monetária do Banco Central 
em 13,75% ao ano.

Em debate na Globo News, na noite da 
última quarta-feira, duas visões econômicas se 
contrapõem para discutir a posição do Copom 
em manter a taxa Selic nas alturas: a de André 
Roncaglia e de Marcos Lisboa.

André Roncaglia, economista especializado 
em desenvolvimento e conjuntura econômica, 
critica a nota do Copom como sendo uma 
minuta infundada e contraditória ao sugerir 
possibilidade de arrocho monetário no futuro. 
Para Marcos Lisboa, a decisão do Banco 
Central tem com o objetivo garantir que a 
inflação não saia de controle, pois quando 
isso acontece, gera um problema muito grande 
sobre a atividade econômica. André Roncaglia 
rebate Lisboa ao explicar como a noção de 
juros impactar a inflação acontece no contexto 
de inflação de demanda e isso não é o caso 
do Brasil, pois essa falácia da inflação é o 
argumento central dos rentistas.

Prestando atenção ao pensamento de um 
economista como André Roncaglia é possível 
perceber que este rompe a bolha formada, 
principalmente pela grande imprensa, de que 
a politica monetária contracionista faz parte do 
novo normal. O que está por fora desta bolha 
compreende o pensamento de Stiglitz sobre 
o fato de o Brasil sofrer historicamente com 
altas taxas de juros na comparação com outras 
nações impôs uma “desvantagem competitiva”, 
a ser superada com empreendedorismo e 
inovação.

A partir de meados da última década, 
o Brasil passou a encarecer o crédito pela 
elevação da taxa de juros e assim passou 
a frustrar as variadas possibilidades de 
construção de arranjos produtivos, por 
via do empreendedorismo e inovação, 
sobrevalorizando as exportações de 
commodities e transformando o Brasil numa 
grande economia agroexportadora, cuja base 
de sustentação se deslocou para a pilhagem 
de nossa biodiversidade e a ameaça à região 
amazônica e a eliminação (genocídio) dos povos 
originários.

Mas o tempo não para. As instituições contam 
muito. E a economia real não pode se quedar 
diante dos interesses de primazia dos mercados.

Um mundo melhor é possível e a economia 
real no Brasil e no mundo não cabe em 
modelos hipotético-dedutivos dos economistas 
neoclássicos.

A taxa Selic e a
economia real 
no Brasil

O mercado de seguros na 
Paraíba arrecadou mais de 
R$ 2,5 bilhões, em 2022. Em 
comparação com o ano ante-
rior, houve um crescimento de 
20,1% - sem considerar os seg-
mentos com saúde suplemen-
tar e o seguro obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via 
Terrestre (DPVAT). Os dados 
são  da Confederação Nacio-
nal das Seguradoras (CNseg). 

Entre os sete estados asso-
ciados ao Sindicato das Segu-
radoras do Norte e Nordeste 
(Sindsegnne) - não fazem par-
te Bahia e Sergipe -, a Paraíba 
apresentou o terceiro maior 
crescimento, atrás de Mara-
nhão (23,7%) e Piauí (23,3%). A 
média nacional foi de 16,2%.

Para o presidente do Sind-
segnne, Ronaldo Dalcin, os 
dados da Paraíba mostram a 
maior conscientização da po-
pulação em investir na prote-
ção securitária. “As famílias 
entendem que a contratações 
de seguros fazem parte do pla-
nejamento financeiro”.

O segmento de coberturas 
de pessoas arrecadou a maior 
parte dos valores, R$ 1,7 bilhão, 

Na Paraíba, ainda há cer-
ca de 300 mil clientes que 
têm direito à Tarifa Social 
de Energia Elétrica e não re-
cebem o benefício porque 
não realizaram o cadastro 
ou atualização no Cadúnico 
ou BPC do Governo Federal. 
A Energisa vem realizando 
uma força-tarefa, junto aos 
municípios, Procons e poder 
público para chegar até essas 
pessoas, que, com o benefício, 
podem ter até 65% de descon-
to na conta de energia.  

Atualmente, na Paraíba, já 
são quase 600 mil famílias ca-
dastradas. Desde 2018, a con-
cessionária informa que tem 
mobilizado esforços para am-
pliar os beneficiários, realizan-
do a busca ativa, além da in-
clusão automática por meio do 
cruzamento de dados da em-

presa com as bases do CadU-
nico e BPC. 

“Essas ações integradas 
permitiram um salto na quan-
tidade de famílias que, hoje, 
usufruem do desconto na con-
ta de energia. Porém, temos 
o desafio de chegar as mais 
de 300 mil que ainda não têm 
acesso ao benefício”, esclarece 
Danillo Lelis, gerente de ser-
viços comerciais da Energisa 
na Paraíba. 

Danilo explica que mesmo 
automatizando o processo, o 
cliente precisa estar cadastra-
do no CadÚnico. “É necessário 
manter esse cadastro atualiza-
do na base do Governo Fede-
ral. Para isso é só procurar o 
CRAS mais próximo para re-
gularizar a situação. Impor-
tante, neste momento, infor-
mar o número da Unidade 

Consumidora para facilitar a 
localização”, alerta o gerente 
da Energisa. 

A falta de atualização dos 
dados cadastrais por mais de 
dois anos, junto ao CRAS, im-
plicará na perda do benefício 
da Tarifa Social de Energia Elé-
trica. Cada família pode rece-
ber o desconto da Tarifa Social 
em apenas uma unidade con-
sumidora e não é necessário 
ser o titular. 

Regras
Para ter direito ao benefício 

é preciso: ser inscrito no Cadas-
tro Único com renda familiar 
mensal menor ou igual a meio 
salário-mínimo por pessoa; ser 
idoso com 65 anos ou mais; por-
tador de doença que precise de 
aparelho elétrico para o tra-
tamento (nesse caso com ren-

da mensal de até três salários-
mínimos);  pertencer a família 
com integrante que receba o Be-
nefício de Prestação Continua-
da; pertencer a famílias indí-
genas e quilombolas inscritas 
no Cadastro Único com renda 
menor ou igual a meio salário-
mínimo, por pessoa da famí-
lia ou que possuam, entre seus 
moradores, algum beneficiário 
do BPC (Benefício de Prestação 
Continuada).

Como solicitar
Para ter direito ao bene-

fício, o consumidor pode en-
trar em contato por meio dos 
canais de atendimento What-
sApp Gisa (gisa.energisa.com.
br), Central de Atendimento 
0800 083 0196 ou em uma das 
agências de atendimento pre-
sencial.

Paraibanos têm desconto na conta de energia
300 mil famílias
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,73%

R$ 5,251
+0,92%

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

-1,46%

R$ 5,651

Libra  Esterlina

-1,06%

R$ 6,423

Ibovespa

98.829 pts

Selic

Fixada em 22 de 
março de 2023

13,75%

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

o que representa 68% do total. 
O crescimento em 2022 foi de 
16,2%. O segmento inclui o pa-
gamento de indenização por 
acontecimentos como morte 
acidental, invalidez permanen-
te total ou parcial causada por 
acidade, gastos com saúde de-
vidos a acidade e auxílio fune-
ral, por exemplo.

A delegada do Sindsegnne 
na Paraíba, Luciana Bezerra de 
Melo, afirma que, com a pan-
demia de Covid-19, a socieda-

de tem se conscientizado mais 
sobre a importância do segu-
ro, sobretudo, o de vida. “Tra-
balhamos para oferecer os me-
lhores aos clientes os melhores 
produtos, para que eles tenham 
amparo e conforto financeiro 
em momentos de necessidade”.

O segmento de danos e res-
ponsabilidades teve o maior 
avanço percentual (30,5%), com 
arrecadação de R$ 620,9 mi-
lhões. Os produtos desta moda-
lidade com melhores resultados 

foram: responsabilidade civil, 
com alta de 73,6% (R$ 8,3 mi-
lhões de arrecadação); automó-
vel, que cresceu 44,7% (R$ 401 
milhões), e rural, com aumen-
to de 39,6% (R$ 8,2 milhões). Já 
os títulos de capitalização cres-
ceram 26,0%, somando R$ 201,5 
milhões em arrecadação.

No que se refere ao paga-
mento de indenizações em 
2022, a Paraíba registrou cres-
cimento de 5,9%, alcançando 
a quantia de R$ 599,8 milhões. 

n 

Em relação ao 
pagamento de 
indenizações 
em 2022, 
a Paraíba 
registrou 
crescimento 
de 5,9%, 
com R$ 599,8 
milhões

Representantes do setor apresentaram resultados obtidos na Paraíba

Durante o encontro seto-
rial com lideranças do mer-
cado segurador do Nordeste, 
realizado na última quinta-fei-
ra, em Recife (PE), o presiden-
te da CNSeg, Dyogo Oliveira, 
lançou o Plano de Desenvolvi-
mento do Mercado de Segu-
ros, Previdência Aberta, Saúde 

Suplementar e Capitalização 
(PDMS). O objetivo é ampliar 
em 20% a parcela da população 
atendida pelo setor, até 2030; 
fazer com que o valor das inde-
nizações pagas passem de 4,6% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil para 6,5%, chegando 
ao valor de R$ 731,5 bilhões; e 

arrecadar R$ 1,13 trilhão, cor-
respondendo a 10,1% do PIB.

Para alcançar as metas fo-
ram definidos quatro eixos de 
trabalho, que incluem mudan-
ça na imagem do seguro, ca-
nais de distribuição, criação de 
novos produtos e eficiência re-
gulatória. O impacto deve ser 

tanto no setor público, quanto 
no privado. Em 2022, no Brasil,  
o pagamento de indenizações, 
benefícios, resgates e sorteios 
somaram mais de R$ 219,4 bi-
lhões, volume 15,5% superior a 
2021.  Quanto à arrecadação, foi 
de R$ 355,9 bilhões, com cresci-
mento de 16,2%.

Entidade espera ampliar mercado em 20% 
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Queda nos preços das carnes conteve o índice, que ficou em 0,69% em março, puxado pelo aumento da gasolina 

Alimentos seguram alta da inflação
crescimento menor

Daniela Amorim 

Agência Estado

A queda nos preços de 
proteínas como as carnes e 
frango voltou a ajudar a de-
sacelerar o ritmo de aumento 
dos preços de alimentos na 
passagem de fevereiro para 
março. O grupo alimentação 
e bebidas passou de uma alta 
de 0,39% em fevereiro para 
uma elevação de 0,20% em 
março, segundo o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo - 15 (IPCA-15) 
divulgado ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O índi-
ce ficou em 0,69% em março.

O maior impacto sobre 
a prévia da inflação, no en-
tanto, partiu do grupo de 
transportes, que teve alta de 
1,5% em relação a fevereiro, 
respondendo por 0,3 ponto 
percentual (p.p) do índice de 
março. De acordo com o ins-
tituto, a alta do grupo trans-
portes foi puxada, princi-
palmente, pelo aumento de 
5,76% nos preços da gasoli-

na. Este foi o subitem com 
o maior impacto individual 
no IPCA-15 de março (0,26 
p.p.). O etanol também su-
biu, mas com menos inten-
sidade (1,96%).

O grupo alimentação e 
bebidas deu uma contribui-
ção de 0,04 ponto porcentual 
para a taxa de 0,69% do IPCA-
15 deste mês. A alimenta-
ção no domicílio subiu 0,02%. 
Houve quedas de preços na 
batata-inglesa (-13,14%), to-
mate (-6,34%), cebola (-12,13%) 
e óleo de soja (-2,47%). 

Quanto às proteínas, as 
carnes ficaram 0,91% mais 
baratas,  com destaque 
para a redução no contrafi-
lé (-2,04%). O preço da pica-
nha diminuiu 1,43%. O preço 
do frango em pedaços caiu 
1,94% e o frango inteiro re-
duziu 0,02%.

Por outro lado, o ovo de 
galinha aumentou 8,0% em 
março. A alimentação fora 
do domicílio subiu 0,68%. O 
lanche teve alta de 1,02%, e a 
refeição fora de casa aumen-
tou 0,50%.
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Banco dos 
Brics foi criado 
após reunião 
de cúpula 
dos chefes de 
Estado, em 
2014, enquanto 
Dilma Rousseff 
era presidente

Ex-presidente tomará posse no dia 29 e receberá um salário de aproximadamente R$ 220 mil por mês

Oito dos nove grupos de 
produtos e serviços que in-
tegram IPCA-15 registraram 
altas de preços em março. O 
único grupo com redução foi 
artigos de residência (-0,18%), 
com impacto de -0,01 ponto 
porcentual.

Nos demais houve in-
flação: transportes (1,50%, 
impacto de 0,30 ponto por-
centual), vestuário (0,11%, im-
pacto de 0,01 p.p.), habitação 
(0,81%, impacto de 0,12 p.p.), 
educação (0,08%, impacto de 
0,01 p.p.), despesas pessoais 
(0,28%, impacto de 0,03 p.p.), 

saúde e cuidados pessoais 
(1,18%, impacto de 0,15 p.p.), 
comunicação (0,75%, impac-
to de 0,04 p.p.) e alimentação 
e bebidas (0,20%, impacto de 
0,04 p.p.).

O resultado dos artigos 
de residência foi influencia-
do pelo recuo de 1,81% de TV, 
som e informática, em parti-
cular os televisores (-1,89%) 
e os computadores pessoais 
(-1,68%).

O resultado geral do IPCA-
15 em março foi decorrente de 
altas de preços em todas as 11 
regiões pesquisadas.

Elevação atingiu oito dos 
nove grupos pesquisados

Sete anos depois de ter 
sido afastada da Presidência 
em decorrência de crimes 
de responsabilidade, Dilma 
Rousseff volta a ocupar um 
cargo público. A ex-presi-
dente foi eleita ontem para 
comandar o Novo Banco do 
Desenvolvimento (NDB), 
instituição financeira criada 
em 2014 pelos Brics - o blo-
co formado por Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do 
Sul. A decisão foi unânime.

A instituição informou, 
em nota, que Dilma Rou-
sseff “ampliou significati-
vamente a cooperação com 
vários países da América 
Latina, África, Oriente Mé-
dio e Ásia” durante o seu go-
verno no Brasil. “Em julho 
de 2014, participou com os 

países do Brics na criação do 
Novo Banco de Desenvolvi-
mento e do Arranjo Contin-
gente de Reservas”, relem-
brou o banco. Dilma tomará 
posse no dia 29, durante a 
viagem do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva à China, 
e terá salário mensal médio 
de cerca de R$ 220 mil.

O conselho de governa-
dores do banco, formado pe-
los ministros da Fazenda 
dos países fundadores, mais 
os representantes dos qua-
tro novos integrantes (Ban-
gladesh, Emirados Árabes 
Unidos, Egito e Uruguai), se 
reúne por videoconferência 
e vota a indicação de Dilma 
em reunião interna. A petis-
ta foi sabatinada pelas auto-
ridades estrangeiras ao lon-
go deste mês, depois que o 
NDB comunicou o início da 
troca de comando.

Dilma deve ganhar cer-
ca de US$ 500 mil (R$ 2,6 
milhões) por ano à frente da 
instituição, equivalente ao 
valor pago pelo Banco Mun-
dial. Procurado, o NDB não 
se manifestou. O banco ain-
da oferece benefícios como 
assistência médica, auxílio-
viagem para o país de ori-
gem, subsídios para mudan-
ça em caso de contratação e 
desligamento, além de trans-
porte aéreo. Ela substitui-
rá o diplomata e economis-
ta Marcos Troyjo, que era da 
equipe de Paulo Guedes.

Pedaladas
A ex-presidente - que 

teve o impeachment aprova-
do pela Câmara e pelo Se-
nado em um processo legal 
tendo como justificativa cri-
me de responsabilidade pela 
prática das chamadas “pe-

daladas fiscais” (atrasos de 
pagamentos a bancos públi-
cos) e pela edição de decre-
tos de abertura de crédito 
sem a autorização do Con-
gresso - foi candidata única, 
escolhida por Lula. O man-
dato dela vai até julho de 
2025. Os presidentes da ins-
tituição costumam ser elei-
tos por unanimidade.

O banco dos Brics foi 
criado após reunião de cú-
pula dos chefes de Estado, 
realizada em Fortaleza, em 
2014, durante o mandato 
de Dilma como presidente. 
Uma das intenções era am-
pliar fontes de empréstimos 
e fazer um contraponto ao 
sistema financeiro e insti-
tuições multilaterais como 
o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). Atualmente, a 
carteira de investimentos é 
da ordem de US$ 33 bilhões.

Dilma é eleita para comandar banco dos Brics 
unanimidade 

Felipe Frazão 

Agência Estado

Os servidores do Poder 
Executivo Federal vão ter os 
salários reajustados, de for-
ma linear, em 9%. O auxílio
-alimentação teve aumento 
de 43,6%, equivalente a R$ 200, 
passando dos atuais R$ 458 
para R$ 658. Os aumentos co-
meçam a valer em 1o de maio, 
no Dia do Trabalhador.

O termo do acordo (no 
1/2023) foi assinado em even-
to ontem, em Brasília, após os 
servidores federais aceitarem 
proposta de reajuste, no dia 17.

A ministra da Gestão e da 
Inovação em Serviços Públi-
cos, Esther Dweck, explicou 
o motivo do reajuste do auxí-
lio-alimentação não ser ain-
da maior. “No caso do auxílio 
alimentação, existe uma trava 
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, onde só pode reajustar 
um valor considerando a infla-
ção acumulada. A gente sabe 
que ainda existe uma defasa-
gem em relação aos demais 
poderes, mas é um momento 
significativo para quem está 
há muito tempo sem reajus-

te no benefício. É um dinhei-
ro que chega, principalmen-
te, para quem ganha menos.”

Custo aos cofres
O custo estimado dos rea-

justes aos cofres públicos será 
de R$ 11,2 bilhões e, para ga-
rantir o pagamento dos reajus-
tes, o Governo Federal enviará 
um projeto de lei ao Congres-
so Nacional para alterar o Or-
çamento Geral da União de 
2023. O secretário de Gestão 
de Pessoas e Relações do Tra-
balho, Sérgio Mendonça, re-
lembrou a negociação.

“Ninguém sai de um acor-
do 100% feliz, nem um lado e 
nem o outro. Então, esse foi o 
acordo possível diante da dis-
ponibilidade orçamentária fei-
ta, no fim de 2022.”

O secretário-geral da Pre-
sidência da República, Már-
cio Macêdo, celebrou a volta 
do funcionamento da Mesa 
Nacional de Negociação Per-
manente, fechada em 2016. “O 
novo momento vai exigir de 
nós muita responsabilidade, 
paciência, diálogo para cum-
prirmos a nossa missão de re-
construir o país”.

Governo reajusta em 9% 
os salários de servidores

executivo federal

Daniella Almeida  
Agência Brasil

O crescimento do crédito 
no Brasil deve desacelerar em 
fevereiro, com crescimento 
de 12,9% em relação ao mes-
mo mês de 2022, de acordo 
com a Pesquisa Especial de 
Crédito da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban). 
Em janeiro, o crescimento 
ficou em 13,6%, também no 
comparativo anual; a varia-
ção indica uma acomodação, 
na visão da entidade.

Em relação a janeiro des-
te ano, o saldo de crédito 
no Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) deve ficar em 
0,3%, segundo a pesquisa. 
O arrefecimento da ativida-
de econômica, a alta na ina-

dimplência, os juros altos e 
o caso Americanas devem 
pressionar o crescimento da 
carteira, ainda de acordo com 
a Febraban.

Entre fevereiro de 2022 
e o mesmo mês deste ano, a 
maior alta deve ser nas cartei-
ras de crédito com recursos 
direcionados, em que a pro-
jeção é de alta de 14,2%. No 
crédito com recursos livres, a 
projeção do setor é de cresci-
mento de 12%. O mesmo des-
compasso deve ser observado 
entre janeiro e fevereiro, com 
alta de 0,6% no crédito dire-
cionado, e de 0,1% no livre.

Entre as empresas, a car-
teira direcionada deve ter me-
lhor desempenho no compa-
rativo anual, com alta de 7,9%, 
enquanto a carteira com recur-

sos livres deve crescer 6,4%, 
abaixo dos 8,1% de janeiro. Os 
empréstimos sem direciona-
mento devem ser os mais afe-
tados pelo caso Americanas, 
em especial nas linhas de des-
conto de recebíveis, segundo 
análise da Febraban.

No caso do segmento de 
pessoas físicas, a entidade 
destaca que o melhor desem-
penho anual deve vir da car-
teira direcionada, com alta de 
17,7%, diante do bom desem-
penho do crédito rural e da 
resiliência do crédito imobi-
liário, mesmo diante da alta 
dos juros que eleva as taxas 
cobradas dos tomadores.

Ao todo, o crédito para 
pessoas físicas deve se ex-
pandir 0,2% em um mês, e 
17,1% em um ano. O crédito 

para empresas deve crescer 
0,4% e 7%, respectivamente.

Concessões
As concessões de crédito 

devem cair 8,6% entre janeiro e 
fevereiro, ou 5,8% se feita a mé-
dia de concessões por dia útil. 
Em 12 meses, a expectativa é 
de um crescimento da ordem 
de 17,2%, puxado pelo crédito 
para pessoas físicas (+19,1%).

Segundo a federação, o 
crescimento da média de 
concessões por dia útil em 
fevereiro ante janeiro é me-
nor que o visto nos meses 
de fevereiro da série históri-
ca. Deste modo, os números 
do Banco Central com ajus-
te sazonal devem vir próxi-
mos da estabilidade ou ligei-
ramente negativos.

Crédito tende a desacelerar em fevereiro 
pesquisa da febraban

Matheus Piovesana 

Agência Estado

Foto: Fátima Meira/Estadão Conteúdo
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Diversidade

Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+ é comemorado como forma de promover a inclusão e combater a discriminação

Mais um dia de luta por respeito
hoje

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Hoje é o Dia Nacional do 
Orgulho LGBTQIA+. Diante de 
tantas políticas públicas, pro-
moção da cidadania e equipa-
mentos de enfrentamento a 
LGBTQIAPN+ fobia, a Paraíba 
pode ser compreendida como 
um lugar de referência no aco-
lhimento e atendimento espe-
cializado a este público. Tan-
to é que no início de março, o 
Estado conquistou o terceiro 
lugar de menção honrosa do 
Projeto Atena de Políticas Pú-
blicas 2022, em Brasília, no eixo 
de promoção e acesso à Justiça.

Este projeto, formado por 
diversas entidades, monitora 
políticas públicas para essa par-
cela da população. O mapea-
mento revela que a Paraíba se 
diferencia pela obrigatorieda-
de de fixação de cartazes em 
estabelecimentos informando 
sobre a normativa que pune 
em caso de discriminação por 
orientação sexual e por ser pio-
neiro em publicar lei ordiná-
ria de promoção e defesa dos 
direitos da população LGBT-
QIAPN+.

A Paraíba segue ampliando 
os equipamentos de atendimen-
to à população LGBTQIAPN+, 
entre eles:  dois Centros Esta-
duais de Referência dos Direi-
tos de LGBTQIAPN+ em João 
Pessoa e Campina Grande; 
dois Ambulatórios de Saúde 
Integral para Travestis e Tran-
sexuais da Paraíba, na unidade 
integrante Complexo de Doen-
ças Infectocontagiosas Clemen-
tino Fraga, em João Pessoa; e 
no Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande. 

Há perspectiva de implemen-
tar um ambulatório no Sertão 
paraibano.

Em 2022, aconteceu a inau-
guração da Casa de Acolhida 
“Cris Nagô” - um serviço de 
acolhimento vinculado à Se-
cretaria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana (SEM-
DH) para a população LGBT-
QIAPN+ em situação de risco e 
vulnerabilidade social.

A secretária da SEMDH, 
Lídia Moura, enfatiza o olhar 
cuidadoso do governador da 
Paraíba, João Azevêdo, à comu-
nidade LGBTQIAPN+, dando 
visibilidade às suas lutas atra-
vés da promoção de políticas 
públicas. “Não fazemos políti-
cas públicas em dias emblemá-
ticos, as ações do governo são 
contínuas. O governador João 
Azevêdo tem o compromisso 
de estabelecer políticas públi-
cas para incluir estas pessoas na 
promoção de cidadania e direi-
tos. Disponibilizamos também 
300 bolsas de estudos no Insti-
tuto Educa Nexos, nosso obje-
tivo é oferecer cada vez mais 
oportunidades e melhores con-
dições de vida”, frisou.

Para o coordenador do Cen-
tro Estadual de Referência dos 
Direitos de LGBTQIAPN+ de 
João Pessoa, Kléber Marques, 
no Dia do Orgulho Gay a co-
munidade celebra o avanço das 
leis, o debate sobre a diversida-
de e a desvinculação da nossa 
identidade à doenças ou des-
vios, mas ainda precisa avan-
çar no preconceito enraizado 
culturalmente, que muitas ve-
zes, começa no âmbito familiar.

“Algumas pessoas soma-
ram à luta e passaram a consi-
derar nossas indignações, ini-

ciativas e instituições na Paraíba 
e no Brasil.  No entanto, muitas 
vezes, o preconceito começa na 
família, quando impõe uma tra-
jetória social pronta que precisa 
ser obedecida, isto é, as pessoas 
precisam ser cisgêneras e hete-
rossexuais. Quem foge desse 
padrão normativo acaba sendo 
marginalizado, expulso de casa 
e exposto à vulnerabilidades e 
riscos”, analisou. “É importante 

destacar que não se trata apenas 
do segmento LGBTQIAPN+, 
mas de todas as pessoas de ci-
dadania LGBTQIAPN+. Afinal, 
é um dia de orgulho, luta e resis-
tência”, acrescenta. 

Entre 2021 e 2022, o Centro 
Estadual de Referência dos Di-
reitos de LGBTQIAPN+ de João 
Pessoa realizou 15.163 atendi-
mentos. Foram realizados 303 
novos cadastros na unidade 

João Pessoa este ano. Em Cam-
pina Grande, foram 269 cadas-
tros no período de 2022/23 e 
8031 atendimentos de 2021 até 
este ano. 

O Dossiê: Assassinatos e vio-
lências contra travestis e transe-
xuais brasileiras”, realizado pela 
Associação Nacional de Traves-
tis e Transexuais (Antra), conta-
bilizou 52 assassinatos de pes-
soas trans na Paraíba.

Coordenador do Centro de Referência da PB, Kléber Marques      Governador João Azevêdo, durante visita a Casa da Acolhida

Paraíba conquistou menção honrosa nas políticas, em 2022     Casa Cris Nagô, entregue pelo Estado no ano passado em JP

Foto: SEMDH/Divulgação
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Quem foge 
desse padrão 
normativo 
acaba sendo 
marginalizado, 
expulso de casa 
e exposto a 
vulnerabilidades

De acordo com Kléber, os 
Centros Estaduais de Referência 
dos Direitos de LGBTQIAPN+ 
de João Pessoa e Campina Gran-
de ofertam atendimento psico-
lógico, social e jurídico, além de 
outros serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos.

“O atendimento humani-
zado contribui para a resiliên-
cia e fortalecimento das redes 
de apoio e solidariedade da po-
pulação LGBTQIAPN+, assim 
como superação das vulnera-
bilidades e recuperação da au-
tonomia. 

A vida dessas pessoas é atra-
vessada por muitas violências e 
violações de direitos, por isso, 
elas não se percebem integra-
das, sendo colocadas à margem 
dos serviços públicos”, frisou. 
Existem outras ferramentas de 
promoção de direitos, a exem-
plo da Rede Estadual de Aten-
ção à População LGBTQIAPN+ 
(REALP) e a Rede Estadual de 
Combate à LGBTfobia.  

A secretária da SEMDH, Lí-
dia Moura, destaca o trabalho 
junto a Corregedoria do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, para 
garantir o direito desta popula-
ção que precisa retificar seu re-
gistro civil. 

“A taxa de retificação nos 
cartórios variava entre R$200 e 
R$600, ou seja, valores totalmen-
te inacessíveis. A SEMDH junto 
a Corregedoria, Tribunal de Jus-
tiça e Ministério Público instituí-
ram uma taxa padrão de R$200 
nos cartórios, que foi regulamen-
tado pelo Estado”, revelou.

Campina e João 
Pessoa oferecem
bons serviços

O maior festival gastronô-
mico do Nordeste chega na 
tela do cinema neste mês de 
março. O documentário “Ex-
pedição Terroá Paraíba” será 
lançado no dia 29 de março, no 
Centerplex do Mag Shopping, 
em João Pessoa, às 18h, apenas 
para convidados. Após muitas 
pesquisas, viagens e experiên-
cias, o Terroá, maior festival 
gastronômico do Nordeste, foi 
o norte para a produção do do-
cumentário.

Ao longo do documentá-
rio, os espectadores são guia-
dos por uma jornada de sabo-
res e histórias emocionantes, 
que mostram a relação íntima 
entre a comida, a cultura e a 
identidade nordestina. O  “Ex-
pedição Terroá Paraíba” apre-

senta um panorama comple-
to da gastronomia paraibana, 
percorrendo pelas influências 
das culturas indígena, africa-
na e portuguesa. 

“O Terroá nasceu como 
um festival, mas acabou se 
tornando muito mais do que 
isso. Se transformou em um 
movimento, um sentimento 
que, de tanto transbordar, vi-
rou filme”, descreveu a idea-
lizadora e diretora-geral do 
projeto, Marina Sá. Para ela, 
esta é uma oportunidade es-
pecial para que os especta-
dores de todo o mundo pos-
sam conhecer mais sobre a 
Paraíba e se deliciarem com 
as histórias, os produtos e 
os destinos apresentados na 
produção.

O filme, feito em média-
metragem com qualidade ci-
nematográfica, reúne histórias 
surpreendentes de empreen-
dedores, artistas, produtores 
artesanais e músicos em qua-
tro regiões do estado: o Cari-
ri, o Brejo, o Litoral e o Litoral 
Ancestral, que é a região cos-
teira habitada pelos povos in-
dígenas. 

Embarcando nessa jorna-
da com Marina Sá, a jornalis-
ta Nádia Bochi é responsável 
pela apresentação e pelo rotei-
ro do filme. “Ela se apaixonou 
pela Paraíba em uma de suas 
viagens gravando um quadro 
para o programa ‘Mais Você’, 
de Ana Maria Braga, e hoje 
tem uma pousada em Barra 
de Camaratuba”, contou.

Documentário “Expedição Terroá 
Paraíba” vai estrear nos cinemas

festival gastronômico

n 

Filme será 
lançado no dia 
29 de março, 
no Centerplex 
do Mag 
Shopping, em 
João Pessoa

Evento destaca o desenvolvimento de soluções inovadoras

Foto: Divulgação
Empreendedorismo, tec-

nologia e empoderamento 
feminino. Esses são ape-
nas alguns dos atrativos 
do Hack@ Power, um hacka-
thon exclusivo para meni-
nas e mulheres estudantes 
que promete impactar forte-
mente o empreendedorismo 
feminino da Paraíba. 

O evento tem foco no de-
senvolvimento de soluções 
inovadoras para desafios 
de ESG e tem como temá-
ticas principais a inclusão, 
a sustentabilidade e a em-
pregabilidade. Além disso, 
o hackathon vai contar com 
palestras e premiação para 
as equipes vencedoras.

O Hack@ Power aconte-
ce nos dias 15 e 17 de abril 
e é resultado dos traba-
lhos realizados pelo Pro-
grama Meninas na Ciência 
da Computação da UFPB 
em parceria com o Tribu-
nal Regional do Trabalho 
da Paraíba (TRT-13), Agên-
cia UFPB de Inovação Tec-
nológica (Inova UFPB), 
Sebrae e diferentes insti-
tuições que compõem o 
nosso Hub Farol Digital. 
O regulamento com o me-
canismo de inscrição será 
lançado em breve. Os inte-
ressados podem acompa-
nhar as novidades no Ins-
tagram Farol Digital.

Empreendedorismo 
feminino em foco

‘hack@ Power’

Foto: Lookstudio/Freepik

Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

Foto: SEMDH/Divulgação Foto: SEMDH/Divulgação
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Especialista garante que eliminar a carne ajuda a prevenir doenças crônicas e degenerativas na terceira idade

Alimentação vegetariana para idosos
qualidade de vida

José Alves 

zavieira2@gmail.com

O vegetarianismo é um há-
bito alimentar em que a pessoa 
não consome alimentos de ori-
gem animal. O mais interessante 
é que o número de adeptos dessa 
alimentação vem crescendo de-
vido à conscientização da popu-
lação em relação à saúde e pela 
preocupação com os animais e o 
meio ambiente. Para a nutricio-
nista Vanessa dos Santos, esse é 
um hábito que só traz benefícios 
para as pessoas 60+ e garante que 
eliminar a carne ajuda a preve-
nir doenças crônicas e degene-
rativas, como infarto, derrame, 
hipertensão arterial, obesidade, 
fraqueza nos ossos e músculos, 
diabetes e até algumas formas 
de câncer. “Muitas pessoas ainda 
não sabem, mas uma dieta vege-
tariana equilibrada pode ajudar a 
combater boa parte dessas doen-
ças”, exaltou.

A nutricionista afirmou que 
uma dieta vegetariana equilibra-
da, reduz os níveis de colesterol, 
os riscos de problemas de cora-
ção, hipertensão arterial, câncer 
e diabetes tipo 2. “A dieta vegeta-
riana se distancia da gordura, do 
sódio e geralmente livra as pes-
soas da terceira idade de diversas 
doenças. Consequentemente, in-
divíduos que mudam hábitos ali-
mentares na juventude tendem 
a envelhecer com qualidade de 
vida, aumentando a longevidade, 

observou. Ainda segundo a nu-
tricionista, a alimentação vegeta-
riana é uma excelente alternativa 
para a saúde dos idosos, pois ela 
é rica em fibras, hidratos de car-
bono complexos e também tem 
baixo índice de gorduras e açú-
cares. “Inclusive”, comentou ela, 
“estudos mostram que os vegeta-
rianos sofrem menos de doenças 
cardiovasculares, porque conso-
mem mais fibras. Para ela, a ali-
mentação vegetariana pode ser 
seguida por qualquer indivíduo 
independente da faixa etária, 
desde que sejam feitas as substi-
tuições adequadas.

Por esses motivos, tem mui-
ta gente que está adotando a ali-
mentação vegetariana na ado-
lescência e permanece fazendo 
essa escolha por toda vida. “Ge-
ralmente as pessoas que adotam 
a alimentação vegetariana con-
seguem viver de forma saudá-
vel com a redução dos níveis de 
colesterol”, observou.

No entanto, no caso da dieta 
da carne, quando a pessoa atin-
ge a terceira idade, algumas mu-
danças são necessárias. Especia-
listas recomendam à ingestão da 
vitamina B12, que é facilmente 
encontrada na carne. A falta des-
se nutriente pode causar doenças 
degenerativas como Parkinson 
e Alzheimer. “Porém, esse ali-
mento para o vegetariano pode 
ser substituído não apenas por 
legumes, mas também pelo tra-
dicional feijão com arroz que são 

alimentos ricos que associados 
fornecem proteínas vegetais de 
alto valor biológico semelhante 
à proteína animal.

Ela enfatizou que os nutrien-
tes presentes na carne verme-
lha são os aminoácidos essen-
ciais zinco e ferro. Ao excluí-la 
da dieta alimentar, por exemplo, 
deve-se priorizar o consumo de 
vegetais verde escuros (brócolis, 
agrião, rúcula, espinafre e cou-
ve folha) e leguminosas (feijões, 
grão de bico, lentilha, soja e ervi-
lha), visando o aporte de ferro. 
Para potencializar sua absorção, 
devemos consumir alimentos ri-
cos em vitamina C e evitar ali-
mentos que contenham cafeína 
próximo a ingestão das legumi-
nosas. Em relação ao cálcio, po-
demos obtê-lo através das olea-
ginosas, vegetais verdes escuros, 
sementes e bebidas vegetais”, su-
geriu.

A aposentada Sônia Olivei-
ra, 65 anos, garante que desde 
que passou a ser vegetariana, sua 
pressão e taxas passaram a ser 
normais. Ela confessou que nas-
ceu em uma família vegetariana 
e manteve a tradição.

A também aposentada Anne 
Andrade, 64 anos, confessou que 
nunca gostou de carne vermelha. 
Ela comia frango e peixe porque 
precisava ingerir alguma proteí-
na animal. Por influência da fi-
lha, começou a se interessar pela 
alimentação vegetariana e disse 
que em primeiro lugar reduziu a 

quantidade de proteína na sema-
na, comendo frango (uma vez) e 
peixe (três vezes) na semana.

“Atualmente, não sinto von-
tade de comer alimentos deriva-
dos de animais, apesar de ainda 
comer ovos de vez em quando”, 
disse ela revelando que se tornou 
vegetariana há dois anos e que 
está muito satisfeita com a varie-
dade de receitas e com o aumento 
de restaurantes que estão servin-
do esses pratos em João Pessoa.  
“Sempre tive hábitos saudáveis. 
Faço caminhada todos os dias e 
me sinto muito bem”, comemo-
rou Anne Andrade, informando 
que seus últimos exames clínicos 
vêm surpreendendo os médicos 
pelo aumento de sua vitalidade 
e disposição.

As deficiências nutricio-
nais observadas nos vege-
tarianos estão relacionadas 
à vitamina B12 que está pre-
sente em alimentos de ori-
gem animal, neste caso é 
importante solicitar exames 
para avaliar as taxas e veri-
ficar a indicação da suple-
mentação. Outro nutriente 
importante é o ferro, quan-
do observado a deficiência 
pode ser corrigido ingerin-
do alimentos verdes escu-
ros, associados à vitamina 
C que potencializa a absor-
ção, ou até mesmo o uso de 
suplementos.

O ômega 3 não é uma 
deficiência só do vegano 
e vegetariano, mas sim da 
população em geral oci-
dental, porque não con-
sumem em sua rotina ali-
mentar alimentos fontes de 
ômega 3. Para os vegetaria-
nos os suplementos indica-
dos são de microalgas que 
representam ótimas fon-
tes. O cálcio, apesar de ser 
encontrado no leite de ani-
mais, para os vegetarianos 
que optam em não consu-
mir lácteos, as sementes 
como a de gergelim repre-
sentam uma excelente fon-

te de cálcio, além das nozes 
e vegetais verdes escuros.

Uma dieta vegetariana não 
apresenta insuficiência nutri-
cional, mas sim elimina toxi-
dades. Por exemplo, o conhe-
cido prato feito (P.F), se torna 
ainda mais saudável quando 
se elimina a carne, frango ou 
ovo. O arroz com feijão, sala-
da variada, legumes e até ba-
tata frita, se torna um prato 
de combinações que propor-
cionam nutrientes completos. 

Já a proteína animal pode 
ser facilmente encontrada 
nas leguminosas. E o cálcio, 
muito importante na terceira 
idade, é possível encontrá-lo 
em alimentos como grãos, fo-
lhas escuras, principalmen-
te no gergelim. Ao contrá-
rio do que muitos pensam, 
o leite não é uma fonte segu-
ra de cálcio, e é por isso que 
atualmente cresce conside-
ravelmente o número de in-
tolerantes à lactose. Estudos 
da Organização Mundial da 
Saúde constataram que os 
índices de fratura óssea e de 
osteoporose são menores em 
países onde há um menor 
consumo de cálcio vindo de 
fontes animais, como o leite 
de vaca.

Realização de exames e 
indicação de suplementos

Benefícios
A nutricionista 

afirmou que uma dieta 
vegetariana equilibrada, 

reduz os níveis de 
colesterol, os riscos de 
problemas de coração, 
hipertensão arterial, 

câncer e diabetes tipo 2

A alimentação vegetariana é rica em fibras e também tem baixo índice de gorduras e açúcares; as receitas são bastante apetitosas, como o macarrão de arroz com legumes e a moqueca de grão de bico

Fotos: Nalim  Tavares
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O atacante Vinicius Jr. 
não é apenas um atleta de fu-
tebol. Campeão da Liga dos 
Campeões pelo Real Madrid, 
com direito a gol do título, 
o jogador brasileiro sabe da 
importância que possui fora 
dos gramados e não tem se 
omitido diante dos ataques 
racistas que tem sofrido no 
futebol espanhol. Antes da 
partida contra o Marrocos 
pela Seleção Brasileira, Vini-
cius protestou diante dos cri-
mes na Europa e revelou um 
novo projeto social no com-
bate ao racismo.

“É sempre muito com-
plicado falar sobre o racis-
mo. A cada dia que passa, 
estou amadurecendo mais 
para falar melhor sobre o 
assunto. Eu e minha famí-
lia estamos pensando em 
fazer em breve um projeto 
antirracista para as crianças 
pretas do Brasil que sofrem 
com isso. E nem todos po-
dem ter a cabeça que eu te-
nho. É muito triste em toda 
entrevista eu ter que fa-
lar sobre o assunto. A gen-

te torce para ter cada vez 
menos casos de racismo e 
para que o mundo esteja 
melhor", ressaltou.

A luta antirracista é um 
dos pilares do mandato do 
presidente Ednaldo Rodri-
gues, primeiro negro e nor-
destino a comandar a en-
tidade máxima do futebol 
brasileiro. Ednaldo vem rei-
terando seu apoio a Vinicius 
Jr. e repudia veementemen-
te todo tipo de discrimina-
ção. O Brasil foi o primeiro 
país a adotar uma pena es-
portiva em casos de precon-
ceito nos estádios. A partir 
deste ano, os clubes pode-
rão perder pontos em caso 
de atos discriminatórios co-
metidos até por torcedores 
nos estádios. A punição foi 
proposta por Ednaldo Ro-
drigues.

Na últ ima Copa do 
Mundo, aos 22 anos, Vini 
foi titular em toda a traje-
tória brasileira no Mun-
dial. Com a Seleção, o ata-
cante soma 20 partidas e 
dois gols, e é essa experiên-

cia adquirida que ele busca 
passar aos estreantes com a 
camisa amarela.

"Nosso grupo é mui-
to tranquilo. Todo mundo 
sabe que é o sonho de todo 
jogador chegar nesse mo-
mento, ainda mais com os 
jogadores que estão agora, 
que chegaram tão jovens 
à Seleção. Poder ter outros 
jogadores jovens que es-
tão aqui há um pouco mais 
tempo, acredito que pas-
sa tranquilidade para eles, 
como os jogadores expe-
rientes quando eu cheguei, 
como Neymar, Casemiro e 
Marquinhos”, disse.

Para o amistoso com o 
Marrocos, hoje, a Seleção 
terá no comando da equipe 
o treinador Ramon Mene-
zes, que convocou dez atle-
tas estreantes para a par-
tida. Vini é um dos atletas 
com maior bagagem na Se-
leção e procura evoluir para 
assumir papéis mais eleva-
dos na equipe.

“Ven ho t raba l ha n-
do para estar preparado o 
quanto antes para qualquer 
responsabilidade que eu 
venha a ter dentro de cam-
po, dentro do elenco, para 
ajudar minha equipe. Aqui 
tem muitos jogadores ex-
perientes, como Casemi-
ro, Militão e Paquetá. São 
jogadores que estão comi-
go há muito tempo e a cada 
dia vamos nos fortalecen-
do para ajudar a Seleção e 
colocá-la no devido lugar, 
que é no topo”, afirmou ao 
site da CBF. 

Fotos: Rafael Ribeiro/CBF

Ramon 
Manezes, 

técnico 
interino, faz 

preleção a 
jogadores 
antes de 

treino 
coletivo

Projeto social contra o racismo

Amistoso em Tânger dá mais 
oportunidades a vários jogadores
que atuam no futebol brasileiro

Seleção inicia 
um novo ciclo

     marrocos x brasil   

Geraldo Varela 

gvarellajp@gmail.com

O ciclo da Seleção Brasilei-
ra para a Copa do Mundo de 
2026 será aberto, hoje, no amis-
toso contra o Marrocos, às 19 
horas (horário de Brasília), no 
Estádio Ibn Batouta, em Tân-
ger, e de forma bem diferen-
te em relação as anteriores, já 
que nove jogadores atuam em 
clubes brasileiros - o maior nú-
mero foi em 2014, quando Mu-
ricy chamou 11 atletas.No ciclo 
anterior eram apenas cinco jo-
gadores. 

O confronto para o jogo 
contra a Seleção que encantou 
no Mundial do Qatar tem tam-
bém novidades no comando 
técnico, mesmo de forma inte-
rina, já que a CBF continua em 
busca de um profissional es-
trangeiro para substituir Tite, 
que deixou o comando assim 
que o Brasil foi eliminado pela 
Croácia, na Copa do Qatar, dei-
xando o gramado do Estádio 
da Cidade da Educação, em 
Doha, sem consolar nenhum 
jogador após a derrota nos pê-
naltis por 4 a 2, depois do em-
pate de 1 a 1 no tempo regula-
mentar. 

Já se passaram 106 dias e a 
CBF segue com dificuldades 
em definir o substituto,  optan-
do por dar responsabilidade a 
Ramon Menezes, técnico da 
Seleção Sub-20, enquanto bus-
ca outro nome. Carlos Ancelot-
ti, do Real Madrid, é o favorito 
e as conversas devem ser reto-
madas em abril. 

A estreia do Brasil nas Eli-
minatórias do Mundial de 2026 
será em setembro contra a Bo-
lívia. Com Ramon Menezes, 
mais jogadores que atuam no 

Brasil ganham oportunida-
des, pois dos 23 convocados 
para este jogo, nove jogam no 
país  e dos “estrangeiros”ape-
nas três foram titulares de Tite 
na última Copa:  Casemiro, 
Lucas Paquetá e Vini Júnior. 
Marquinhos e Richarlisson 
- machucados - que tinham 
sido convocados foram troca-
dos por Bremer e Yuri Alberto. 
Alex Teles, Militão, Weverton, 
Ederson e Rodrygo também 
estiveram na Copa de 2022. A 
maioria dos jogadores já traba-
lhou com Ramon como o vo-
lante Andrey.  

O atleta foi eleito o melhor 
da competição na conquista 
brasileira do Sul-Americano 
Sub-20 e reedita nesta convo-

cação a dupla vencedora com 
o treinador Ramon Menezes. 
Ele explicou sua admiração 
pelo trabalho de Ramon e a 
expectativa pelo desempenho 
do técnico à frente da seleção 
principal. 

“Sou até suspeito para fa-
lar do Ramon. Ele é um cara 
fenomenal, sempre me dei-
xou muito à vontade dentro 
de campo, sempre prezou pelo 
grupo. Nosso grupo na Sub-20 
era bastante unido e compro-
metido, e isso facilitou nos-
so desempenho durante o Sul
-Americano”, elogiou o atleta 
em entrevista à imprensa e re-
latada no site da CBF. Naquela 
oportunidade foram sete vitó-
rias e dois empates, mostran-
do ser uma seleção bastante 
ofensiva com 19 gols marca-
dos e apenas quatro sofridos.

“O Ramon não mudou. 
A mesma estratégia de jogo 
que a gente tinha na sub-20, 
ele trouxe para cá, que é mui-
to boa, de sem a bola a gente 
defender bastante com todos 
comprometidos. E com a bola, 
desfrutar. É o que ele sempre 
fala, que é a ousadia do fute-
bol brasileiro”, concluiu, o jo-
gador do Vasco.

Além das caras novas da 
Seleção Brasileira, a partida 
deste sábado não terá, como de 
costume, transmissão da Rede 
Globo e sim da Rede Bandei-
rantes e ainda pelo canal no 
YouTube de Galvão Bueno. 
A provável escalação do Bra-
sil para enfrentar Marrocos 
deve ser Ederson (Weverton), 
Emerson Royal, Éder Militão, 
Ibañez e Alex Telles; Casemi-
ro, Andrey e Lucas Paquetá; 
Rodrygo, Vini Júnior e Vitor 
Roque. Vini Junior não tem se omitido diante de ataques racistas

“Sou até 
suspeito 
para falar do 
Ramon. Ele 
é um cara 
fenomenal, 
sempre me 
deixou muito 
à vontade 
dentro de 
campo, 
sempre 
prezou pelo 
grupo

Andrey
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Botafogo, Sousa, Treze e São Paulo Crystal definem os últimos ajustes para os jogos de amanhã no Marizão e Amigão

Clubes estão prontos para as decisões
semifinais

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A Seleção Brasileira de 
Taekwondo paralímpico con-
quistou dez vagas nos Jogos 
Parapan-Americanos de San-
tiago, Chile, durante o Tor-
neio Qualificatório da mo-
dalidade, disputado nessa 
quarta-feira, 22, na Arena Ca-
rioca, Rio de Janeiro. A com-
petição contou com 52 atle-

tas, de 12 países, dos quais 
11 eram brasileiros. Além 
dos atletas classificados na 
competição, o Brasil será re-
presentado por mais nove 
qualificados pelo ranking in-
ternacional. Ao todo, a Sele-
ção terá 19 lutadores no even-
to em Santiago, que acontece 
no mês de novembro. 

A paraibana Silvana Fer-
nandes está entre os convoca-
dos. A atleta, primeiro lugar 

no ranking mundial na cate-
goria até 57 quilos, falou so-
bre a competição, considerada 
uma das mais importantes da 
modalidade. “Minhas expec-
tativas são grandes, os Jogos 
Parapan são como se fossem 
uma prévia pros Jogos Pa-
ralímpicos, pela estrutura, é 
uma competição encantadora 
e sair de lá com uma medalha 
de ouro será melhor ainda”. 

Esta será a maior delega-

ção do taekwondo paralímpi-
co nos Jogos Parapan-Ameri-
canos. A mesma equipe está 
disputando o Pan Am Series 
II, no Rio de Janeiro, que co-
meçou, ontem. ”Minha pri-
meira competição do ano e 
que vale pontos no ranking”, 
disse Silvana, que entre os 
principais títulos reúne os 
de campeã mundial em 2021 
e bronze nas Paralimpíadas 
de Tóquio 2020.

O dia 26 de março do ano de 2023 ficará 
marcado como o jogo das estrelas, 
envolvendo atletas acima de 60 anos 

do Causos & Lendas do Nosso Futebol e o 
Santa Fé Futebol Clube, tradicional e histórica 
agremiação da cidade de Arara –PB; partida 
que será realizada no aconchegante e bem 
cuidado estádio municipal José Olinto de 
Sousa, com transmissão ao vivo pelo Portal TV 
Arara no YouTube.

Será a primeira partida intermunicipal do 
Causos & Lendas do Nosso Futebol, equipe 
formada por ex-jogadores profissionais, 
árbitros, treinadores, cronistas e dirigentes 
que fizeram e fazem história no futebol 
paraibano. Ela já jogou 12 vezes, venceu oito, 
perdeu três e possui uma partida sub judice. 
Mas os resultados são o que menos interessa, 
o que prevalece é o amor ao esporte e a 
confraternização entre as equipes.  Do lado 
dos Ararenses, teremos um time formado por 
atletas que se destacaram naquela região 
nas décadas de 80 e 90, conquistando vários 
títulos e que foram aproveitados no futebol 
profissional. Do nosso lado, podemos citar os 
goleiros Ednaldo, Neto Dinamite e Valdeci, 
Rogerio, Washington Luís, Washington Lobo 
e Mineiro, na defesa; Dão Barreto, Luciano 
Romero, Ademir, Regis Guru e Chocolate, 
no meio de campo; Valdinho, Eudes Guedes 
e Chico Matemático, no ataque. Todos com 
história nos gramados.  Reforçando eles, 
temos os atletas amadores Toinho Maracanã, 
Bartolomeu, Gilson Leite, Aderson, Marcílio 
Braz, Sérgio Meira, Geraldo Varela, Josivaldo, 
Severiano e Marinaldo Barros.

Extracampo, o Causos & Lendas levará 
Paulo Morais chefiando a delegação, Luciano 
Santos, Valdir Cabral, José Moraes, Jobson 
Raposeiro, Gilson Lima, Ailton Cavalcante, 
Marcos Lima, os professores Rodrigo e Alysson 
e Paulo César PC, este último recém contratado, 
porém não regularizado no BID em tempo hábil.

E qual o motivo para a cidade de Arara ser 
a escolhida para a primeira apresentação do 
Causos & Lendas fora da capital? Simples. 
Aquele município, localizado na região agreste, 
de clima brejeiro e população pacata, possui 
projetos na área do esporte que enchem os 
olhos de qualquer cidadão. Lá se respira por 
24 horas a prática desportiva, envolvendo 
crianças, adultos e idosos de ambos os 
sexos. As praças de esportes, são dotadas de 
boa estrutura e tem a devida manutenção. 
Estivemos por três vezes em Arara, a convite 
de Pedro Nunes, secretário de Esportes local 
e constatamos que o esporte naquela urbe 
realmente é levado a sério. Parabéns ao 
prefeito José Ailton e à equipe de assessores.

Ao final da partida, depois de 
saborearmos a gastronomia regional, iremos 
ao belíssimo santuário de Padre Ibiapina, 
ponto turístico e religioso da região para 
agradecer as graças e bênçãos recebidas, 
especialmente o pronto restabelecimento 
da saúde do nosso querido decano Naná 
Montenegro.

Que vença o melhor!

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Arara e o jogo
das estrelas

Santa Fé e Causos&Lendas se enfrentam em Arara

Foto: Divulgação/Causos&Lendas

As quatro equipes envol-
vidas nos confrontos das se-
mifinais deste fim semana, 
que definem os finalistas do 
Campeonato Paraibano, che-
gam aos momentos finais de 
preparação para os jogos de 
amanhã.

Sousa e Botafogo travaram 
um jogo de guerra nos basti-
dores, desde o início da se-
mana, agora sem mais tem-
pos para debates extracampo, 
as duas equipes definem nas 
quatro linhas uma das equi-
pes que vai disputar a final 
da competição, num confron-
to agendado para as 16h, no 
Estádio Marizão, em Sousa.

No primeiro jogo, no Está-
dio Almeidão, o Botafogo ven-
ceu por 1 a 0 e agora tem a van-
tagem do empate. Sabendo da 
necessidade de reverter a van-
tagem do alvinegro, o elenco 
do Dinossauro trabalhou fo-
cado durante toda a semana. 
Hoje pela manhã, o treinador 
Renatinho Potiguar realiza a 
última atividade com o grupo 
e vive a expectativa de levar a 
equipe à final da competição.

“A nossa equipe se conhe-
ce, vem realizando um traba-
lho de três meses junta. Ajus-
tamos algumas situações de 
estratégias de jogo, dentro de 
uma situação que possamos 
tirar a vantagem do adversá-
rio. Esperamos fazer um jogo 
forte e nos impor, dentro de 
casa, para buscarmos a clas-
sificação”, pontuou.

A delegação do Botafogo 
deixou João Pessoa, ontem 
à noite, com destino a Sou-
sa. À reportagem do Jornal 
A União, a assessoria do clu-
be não revelou a programa-
ção até antes do confronto de 
amanhã. O elenco sabe da 
vantagem construída na pri-
meira partida e quer trazer na 
bagagem a classificação para 
mais uma final do campeo-
nato estadual.

“Já são 180 minutos sem 
tomar gols. O nosso grupo é 
qualificado e tem condições 
de dar sustentação ao siste-
ma defensivo. É algo que te-
mos trabalhado para manter a 
regularidade dessa estatística. 
Construímos uma vantagem 
no primeiro jogo, temos de 
atuar com cautela para buscar 
a nossa classificação”, comen-
tou o volante Willian Kaefer.

Já o Treze tem a nova chan-
ce de disputar uma final de 
Campeonato Paraibano de-
pois de duas temporadas, mas 
antes, terá de vencer o São 
Paulo Crystal, no confronto 

agendado para as 17h, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. Antes do confronto, 
o clube finaliza a preparação 
hoje pela manhã, no Estádio 
Presidente Vargas, com por-
tões fechados à imprensa.

Na disputa da competição, 
o clube tem se destacado pela 
força coletiva dentro de cam-
po. Fora dele, o treinador Wil-
liam De Mattia tem ganhado 
o status de xerife, sob o co-
mando da equipe, o coman-
dante obteve o desempenho 
de quatro vitórias, quatro em-
pates e duas derrotas. Agora 
o treinador que chegou com 
a missão de brigar pelo títu-
lo está a uma partida do pri-
meiro passo.

"Sabíamos que a partir da 
formação de um elenco com-
petitivo, teríamos condições 
de chegarmos fortes neste mo-
mento da competição. Temos 
no jogo de amanhã, o momen-
to mais importante do clube 
nos últimos três anos. Todo o 
grupo está comprometido a 
recolocar o clube onde ele me-
rece estar, vamos dar o nosso 
melhor para buscar vaga na fi-
nal”, pontuou o treinador.

O São Paulo Crystal tam-
bém finalizou a sua prepara-

ção para o confronto. O trei-
nador Higor César vai usar a 
força máxima e tenta apron-
tar contra o Galo, mesmo 
jogando como visitante. O 
clube já provocou uma eli-
minação do Treze na disputa 
da competição em 2016, quan-
do levou a melhor na dispu-
ta por pênaltis, após empa-
te em 0 a 0 no tempo normal. 
O confronto que valeu vaga 
para as semifinais daquele 
ano foi disputado pela 2ª fase 
da competição.

Os dois finalistas da com-
petição garantem vagas na 
Copa do Brasil de 2024. No 
confronto de Treze e São Pau-
lo Crystal, o vencedor tam-
bém garante participação no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D na próxima temporada.

Nacional
Eliminado da disputa do 

Campeonato Paraibano ain-
da na fase de classificação, o 
Nacional se projeta para a dis-
puta do Campeonato Brasilei-
ro da Série D. O Canário será 
um dos três representantes 
do futebol paraibano na com-
petição nacional. O primeiro 
reforço anunciado foi no fim 
desta semana. A diretoria al-

viverde anunciou a chegada 
do treinador Rodrigo Fonse-
ca. O novo comandante tem 50 
anos e passagens por clubes 
como Botafogo-SP, Mirassol
-SP, Confiança-SE,Criciúma
-SC, Cruzeiro-MG, Itabaiana-
SE, Desportiva-ES e URT-MG. 
Ele chega para viver a primei-
ra experiência no futebol pa-
raibano e deve desembarcar 
em Patos no dia 5 de abril. 

Renúncia
Após a polêmica envolven-

do o ex-dirigente do Botafogo 
Breno Morais e profissionais 
da imprensa esportiva, ocor-
rida no último sábado (18), 
no Estádio Almeidão, após a 
partida entre o Belo e Sousa, 
válida pelo Campeonato Pa-
raibano, o ex-mandatário al-
vinegro se pronunciou através 
da emissão de uma carta aber-
ta ao torcedor do clube, para 
anunciar seu desligamento de 
conselheiro benemérito.

“É hora de parar para refle-
tir o que é melhor para o clube 
neste momento, sempre com 
o desejo de não permitir que 
a minha paixão seja utilizada 
de forma deturpada por uma 
minoria para atingir o Belo”, 
diz trecho da carta.

O Botafogo encerrou, ontem à tarde, na Maravilha do Contorno, os preparativos para o jogo de amanhã

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Paraibana Silvana Fernandes está entre os 10
atletas convocados para o Parapan de Santiago
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Curtas
Uruguai inicia novo ciclo
ao empatar com o Japão

Eliminado na Copa do Mundo do Catar ainda 
na primeira fase, o Uruguai iniciou seu novo ciclo, 
ontem, sob o comando do técnico interino Marcelo 
Broli. Diante da Seleção Japonesa, que surpreendeu 
durante o Mundial ao vencer Alemanha e Espanha 
antes de ser eliminada nas oitavas pela Croácia, 
os uruguaios ficaram no empate por 1 a 1, em jogo 
disputado no Estádio Nacional do Japão. A seleção 
sul-americana começou vencendo, com um gol 
marcado por Fede Valverde, estrela do Real Madrid, 
aos 38 minutos do primeiro tempo. No lance, ele 
quase anotou um golaço ao acertar um belo chute de 
fora da área após a bola quicar no chão, mas acertou 
o travessão. No rebote, usou a cabeça para colocar 
na rede. O empate japonês saiu apenas aos 31 
minutos por Nishimura entrou no lugar de Kamada.

Água Santa x Palmeiras
será na Arena Barueri

O primeiro duelo da decisão do Campeonato 
Paulista entre Água Santa e Palmeiras será 
disputado na Arena Barueri. Prevista para o dia 2 
de abril, a partida tem mando do time de Diadema, 
que não pode jogar em seu estádio, o Distrital do 
Inamar, porque o espaço não tem refletores de 
iluminação. A Arena Barueri não tem recebido 
jogos da elite do futebol paulista. A última partida 
realizada no local foi Oeste x Novorizontino, pela 
Série A2 do Paulista, no dia 19. No início do ano, o 
estádio foi uma das sedes da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O sub-20 do Palmeiras enfrentou 
o Goiás no estádio no último dia 15, em partida 
válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O 
estado do gramado não estava bom e é motivo de 
preocupação da comissão técnica palmeirense.

Segunda fase da Copa do
Nordeste vai começar hoje

Os confrontos das quartas de final da Copa do 
Nordeste começam neste final de semana e hoje 
já tem o duelo local entre Fortaleza e Ferroviário,  
às 16h30, no Estádio Castelão. Amanhã, mais três 
jogos completam esta fase com ABC x Náutico, 
às 15h30, no Frasqueirão;  Sport Recife x  CRB, 
às 18h, na Ilha do Retiro, e  Ceará x Sergipe, às 
18h, no Castelão. Em caso de empate durante os 
noventa minutos, uma disputa de pênaltis define o 
classificado para a próxima fase pelo fato de ser 
jogo único. Os resultados da última rodada da fase 
classificatória foram Campinense 2 x 1 Vitória-BA, 
Bahia 3 x 0 CRB, Ceará 3 x 1 Atlético-BA, Sérgipe 
2 x 2 Sampaio Correa, ABC 3 x 0 Fluminense-PI, 
Santa Cruz 0 x 4 Fortaleza, CSA 1 x 3 Sport Recife e 
Náutico 3 x 2 Ferroviário. 

Cléber Machado vai seguir
os passos de Galvão Bueno

Com a saída de Cléber Machado do quadro de 
narradores da TV Globo após 35 anos, a emissora 
perde seu terceiro profissional da área em três 
meses. Jota Júnior, que participava das transmissões 
no SporTV (canal fechado do grupo), teve seu 
contrato encerrado após 24 anos na casa; Galvão 
Bueno, uma das principais vozes do esporte no 
país nas últimas décadas, também teve um destino 
semelhante após a Copa do Mundo do Catar.

O momento indica um cenário que já havia 
sendo observado nos últimos anos: a expansão 
do mercado de transmissões esportivas no Brasil, 
em especial pelo surgimento do streaming e 
novas oportunidades, faz com que narradores e 
comentaristas busquem alternativas para além das 
oligarquias na TV aberta e fechada. Além disso, 
profissionais com muito tempo de casa, não estão 
"seguros" de demissões inesperadas ou imprevistas 
- Cléber estava na Globo havia 35 anos e Galvão 
cobriu 12 Copas in loco. Esses profissionais trazem 
aos canais alternativos uma vasta experiência e já 
nascem no streaming com um público garantido. 
Segundo especialistas, a idade desses narradores 
não interfere em nada. Basta acompanhar Galvão 
e seus vídeos na mídia que mais tem a cara da 
molecada, o TikTok.

Na vitória de Portugal sobre o Lichtenstein por 4 a 0, na eliminatória da Eurocopa, o atacante marcou dois gols

Cristiano celebra recorde pela seleção
100 gols

Mesmo atuando no pou-
co prestigiado futebol árabe 
e longe de exibir os desem-
penhos incontestáveis que já 
teve um dia, Cristiano Ronal-
do continua batendo recor-
des. O mais recente foi alcan-
çado na última quinta-feira, 
durante a vitória por 4 a 0 de 
Portugal sobre Lichtenstein, 
pela primeira rodada das eli-
minatórias da Eurocopa, em 
partida que fez o craque por-
tuguês se isolar como o joga-
dor de futebol com mais jogos 
por uma seleção, marca bas-
tante celebrada por ele.

“Sensações tão boas por 
voltar a jogar e marcar pela 
nossa seleção, e num estádio 
tão especial para mim”, afir-
mou em publicação nas redes 
sociais, referindo-se ao Está-
dio de Alvalade, pertencente 
ao Sporting, time no qual co-
meçou a carreira. “Orgulhoso 
por ser o jogador mais inter-
nacional de todos os tempos”, 
completou.

Ronaldo já era o atleta com 
mais partidas por seleções, 
mas estava empatado com o 
atacante Bader Al-Mutawa, do 
Kuwait. Ao entrar em campo 
em Alvalade, na quinta-feira, 
completou o 197º jogo por Por-
tugal e colocou-se como único 
dono do recorde. Além disso, 
com os dois gols que marcou 
contra Liechtenstein, tornou-
se o primeiro jogador a alcan-
çar 100 gols em partidas ofi-
ciais por uma seleção.

O atacante ainda é uma das 
marcas mais poderosas do fu-
tebol, mas sua continuidade 
na seleção era incerta por sua 
idade e pelo fato de estar lon-
ge dos holofotes das principais 
ligas europeias. De qualquer 
forma, vem mantendo os bons 
números de sempre em sua ex-
periência na Arábia Saudita, 
onde defende o Al-Nassr. Em 
dez jogos, marcou nove gols e 
deu duas assistências. Por isso, 
e também por sua experiên-
cia, foi convocado por Roberto 
Martínez, que assumiu o co-
mando de Portugal após a saí-
da de Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo viveu 
um final de 2022 com do-
ses de polêmica e frustração. 
Quando já havia se juntado 
à Seleção Portuguesa para 
se preparar para a Copa do 
Mundo, em novembro, res-
cindiu o contrato que tinha 
com o Manchester United, 
clube no qual teve desenten-
dimentos com o técnico Erik 
Ten Hag por não ser tão utili-
zado quanto gostaria.

Durante a disputa do 
Mundial, foi titular ao lon-
go de toda a fase de grupos e 
provocou uma situação des-

confortável ao reclamar de 
ser substituído no jogo con-
tra a Coreia do Sul, pela ter-
ceira rodada. Então, perdeu a 
posição para o jovem Gonça-
lo Ramos a partir do início do 
mata-mata.

Logo nas oitavas, viu Gon-
çalo marcar três gols na go-
leada por 6 a 1 sobre a Suíça e 
só entrou na segunda metade 
da etapa final. Nas semifinais, 
contra o Marrocos, começou 
no banco novamente, entrou 
no início do segundo tempo e 
não conseguiu evitar a elimi-
nação com derrota por 1 a 0.

Ronaldo despediu-se da 
Copa com apenas um gol 
marcado, de pênalti, con-
tra Gana, no primeiro jogo 
da fase de grupos. Depois 
da eliminação, publicou 
no Instagram um texto no 
qual mostrava não acredi-
tar que teria condições de 
disputar outro Mundial. 
“Colocar o nome do nos-
so país no patamar mais 
alto do Mundo era o meu 
maior sonho”, disse em um 
trecho. “Infelizmente, o so-
nho acabou”, completou 
em outro.

O lateral-direito Raí Ra-
mos, destaque do Ituano na 
campanha que levou o time 
do interior às semifinais do 
Paulistão, foi anunciado como 
reforço do São Paulo, ontem, 
De acordo com a nota publi-
cada pelo clube tricolor, o jo-
gador de 28 anos já realizou 
exames médicos e assinou 
contrato válido até 31 de de-
zembro de 2025.

O defensor chega ao São 
Paulo com a esperança de 
brigar pela titularidade na 
lateral direita. Embora o 
elenco tenha agora seis jo-
gadores da posição, definir 
um titular tem sido um pro-
blema para Rogério Ceni, 
pois Rafinha, Moreira e Igor 
Vinícius passaram a maior 
parte do tempo lesionados 
durante o Estadual. Orejue-
la e Nathan, os mais utiliza-

dos na função nos primeiros 
meses deste ano, ainda não 
se firmaram.

"É uma oportunidade 
muito grande chegar ao São 
Paulo. É a chance da minha 
vida e vou me entregar ao 
máximo para retribuir a con-
fiança do clube", afirmou o 
novo reforço são-paulino, 
que marcou um golaço pelo 
Ituano no empate por 1 a 1 
com o Corinthians nas quar-
tas de final do Campeonato 
Paulista. A decisão foi para 
os pênaltis e a equipe de Itu 
levou a melhor, antes de ser 
eliminada na semifinal com 
uma derrota por 1 a 0 para o 
Palmeiras.

O bom desempenho no Es-
tadual deste ano e o gol contra 
o rival paulistano não foram 
os únicos motivos que leva-
ram Raí a reforçar o São Pau-
lo. Segundo o presidente Julio 
Casares, o atleta já vinha sen-

do observado há algum tem-
po. "Depois de observar o bom 
trabalho do Raí na Série B do 
Brasileiro e no Campeonato 
Paulista, conseguimos trazer 
esse importante valor para o 
São Paulo. Acredito que ele 
poderá agregar muito ao nos-
so elenco", disse o dirigente.

Sul-mato-grossense de Ja-
porã, Raí passou pelas catego-
rias de base de Atlético-MG, 
Monte Azul e Bahia antes de 
chegar ao Londrina, clube no 
qual se profissionalizou. Foi 
emprestado para outros ti-
mes do Paraná, como Toledo 
e Operário, e teve experiên-
cias internacionais no Shuku-
ra Kobuleti, da Geórgia, e no 
Varzim, de Portugal. Entre as 
passagens pelos dois times es-
trangeiros, vestiu também a 
camisa do Oeste e do próprio 
Londrina. Chegou ao Ituano 
no ano passado, após retornar 
do futebol português.

Agência Estado

Agência Estado

Clube acerta a contratação do lateral Raí Ramos,
que defendeu o Ituano no Campeonato Paulista
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Ronaldo já era o atleta com mais partidas por seleções e chega à marca de 100 gols por Portugal

Raí Ramos fez um belo gol 
contra o Corinthians

Foto: Reprodução/Twitter
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Estudo desenvolvido na Dinamarca revela que a possibilidade é duas vezes maior do que entre homens casados

Solteiros têm mais chances de morrer
APÓS DIAGNÓSTICO

Da Redação

Cientistas descobriram 
que homens solteiros têm 
duas vezes mais probabilida-
de de morrer do que homens 
casados. O estudo foi reali-
zado com mais de oito mil 
participantes da Dinamarca, 
comparou as taxas de morta-
lidade de homens solteiros e 
casados e os resultados mos-
traram que os homens sol-
teiros, incluindo os divorcia-
dos, tinham o dobro do risco 
de morrer do que aqueles que 
eram casados.

As razões podem sim ser 
variadas, mas há algumas ex-
plicações plausíveis de acordo 
com os especialistas. Pesqui-
sas têm mostrado que pessoas 
com menos laços sociais po-
dem levar a taxas de mortali-
dade mais elevadas devido à 
falta de apoio emocional, que 
pode ser inevitavelmente im-
portante em momentos de es-
tresse ou doença. Além disso, 
ter um parceiro pode signi-
ficar um aumento de recur-
sos financeiros que também 
poderiam ajudar no acesso 
a melhores serviços de saú-
de, bem como fornecer as-

sistência para manter hábi-
tos de vida saudáveis, como 
dieta e exercícios.

Caio Bittencourt, espe-
cialista em relacionamen-
tos do site MeuPatrocínio, 

acredita que o isolamento 
social pode sim ser a causa 
principal e isso pode se dar 
pela falta de tempo de pro-
curar por uma parceira. “O 
ser humano é uma espécie 

social por sua essência, tem 
uma grande necessidade de 
ter uma companhia, mas 
devido a correria do dia a 
dia e da ocupação no traba-
lho, muitas das vezes o en-
tretenimento e a atenção ao 
emocional acabam ficando 
de lado, levando a distúr-
bios mentais e consequen-
temente a doenças, visto que 
a maioria dos casos de mor-
te são causados por estres-
se, excesso de cansaço etc.”.

“Não é à toa que a procu-
ra por relacionamentos na 
internet tem aumento cada 
vez mais e eu acredito que 
essa pode sim ser uma so-
lução para evitar todos os 
transtornos causados pelo 
dia a dia. Um relacionamen-
to leve e transparente pode 
alongar sua expectativa de 
vida, além de ter alguém 
para te dar suporte, apoiar e 
envelhecer ao seu lado. A fe-
licidade emocional é neces-
sária para vida mais tranqui-
la!”, finaliza o especialista.

Outra possível expli-
cação, segundo o médico 
Martin Tovée, da Universi-
dade de Newcastle, sugere 
que o casamento pode tor-

nar as pessoas mais resis-
tentes quando confronta-
dos com situações difíceis 
na vida, devido ter alguém 
que se confia e valoriza, 
prontamente acessível em 
todos os momentos. “Ter 
alguém que você conhece 
muito bem e que o ama, seu 
parceiro, significa que há 
alguém que sempre o ouvi-
rá quando a vida fica difícil. 
Esse tipo de apoio emocio-
nal é incrivelmente impor-
tante para a nossa saúde a 
longo prazo”, diz ele.

Embora sejam necessá-
rias mais pesquisas para 
confirmar esses resulta-
dos, elas mostram como é 
importante para os indiví-
duos, especialmente aque-
les sem família ou amigos 
próximos, encontrar ma-
neiras de criar conexões 
significativas com outros, 
para aumentar o bem-estar 
tanto mental quanto físico. 
Tomar medidas para cons-
truir relacionamentos for-
tes, seja através da amizade 
ou de outra forma, pode-
ria fazer uma diferença no 
mundo em termos de lon-
gevidade na vida.

Menos de meia hora depois, frente à misteriosa 
rocha a dominar a paisagem em majestade e 
imponência, sob o silêncio compacto que cobria o 

ambiente, o gringo Lauritzen olhava desenho por desenho 
meticulosamente. De sobrecenho franzido, com o sol a lhe 
banhar o rosto e o dedo polegar na abertura do colete, ele 
movia os olhos de uma extremidade a outra do enigmático 
painel de inscrições a lhe buscar compreensão.

Ao meu lado, sentado sobre um tronco, Crispim olhava 
um ponto qualquer, abstraído em si, e eu comecei a lhe 
observar mais atentamente, pois desde que o vi pela 
primeira vez tive a sensação de que seu rosto me lembrava 
alguém. Então, limpando devagar as lentes de meus óculos 
no lenço de cambraia, puxei assunto questionando quem 
tinha oficiado o batismo de sua sobrinha em Recife. Ele 
falou o nome do padre, mas eu não conhecia, e, em seguida, 
animado, o moço acrescentou que a filha de sua irmã já 
nascera forra, pois se beneficiara da Lei do Ventre Livre, 
promulgada há três anos, que determinava livre os filhos de 
escravas nascidos após a oficialização da referida Lei de 
1871. Entre arroubos de teatralidade e irreverência, ele até 
ensaiava em mímica caricata a Princesa Isabel assinando o 
decreto imperial e, cada vez que arregalava os olhos, a sua 
feição mais me fazia lembrar alguém.

Dando seguimento à minha curiosidade, levantei 
os óculos contra à luz para examinar a limpidez das 
lentes e questionei sem lhe olhar diretamente: “Você é 
filho de quem, lá em Campina Grande? Talvez eu tenha 
conhecido seu pai”. Ele, de braços cruzados e mãos sob 
as axilas, respondeu que era filho de Bento Tiziu, e eu, 
repondo os óculos na face, acrescentei que não conheci 
ninguém com esse nome, mas como já havia mais de 
cinquenta anos que estava afastado da cidade, talvez 
fosse mais fácil eu ter conhecido o seu avô.

Com o olhar reluzindo no fundo das órbitas, ele disse um 
tanto constrangido: “Eu não o conheci, morreu quando meu 
pai era criança. Meu avô se chamava Isidoro e foi enforcado 
no Largo da Cadeia”. Naquele instante parece que o 
passado me emergiu, fiquei em completo desassossego 
e toda uma cena se refez na minha lembrança, como 
se eu estivesse falando outra vez com o escravo Isidoro 
ressuscitado, o mesmo negro suarento e solícito que há meio 
século esteve onipresente em meus pensamentos. Dava 
pra ouvir de novo os gritos do povaréu, ver o corpo do negro 
suspenso se contorcendo até lhe faltarem as forças, e sentir 
o mesmo calafrio ao recordar a imagem de Isidoro morto, 
com os olhos esbugalhados e a língua estirada pra fora.

Por um tempo o silêncio se fez em torno de mim e demorei 
o olhar em Crispim, com um opressivo sentimento de culpa 
na alma. De fato, ele era perfeito na concordância dos 
traços com Isidoro, saiu ao avô, especialmente na maneira 
de olhar. Sentado ao lado do moço, sem saber o que fazer, 
fiquei a mover no bolso da batina a caixinha que trazia a 
joia que comprei. “Como esse mundo é pequeno”, pensei 
comigo: “Depois de tantas marchas e contramarchas eu 
achar de conhecer casualmente o neto do homem que eu 
próprio encomendei a morte!”. Mas há um mistério que nos 
governa à revelia de nossa vontade, na certa, tudo aquilo 
tinha um propósito, Deus escreve certo por linhas tortas. 
Afinal, apesar da cena macabra que agora me voltava à 
mente, de algum modo eu sentia certo conforto espiritual, 
pois o neto do Isidoro era um rapagão forte, bem vistoso, 
humorado e com semblante de gente feliz.

Para o lado do riacho ouvia-se o ressoar das águas, 
que corriam em filete por entre as pedras. Para fugir às 
lembranças, voltei minha atenção para o gringo, que 
ainda estava em análise das inscrições, espreitando-
as e interrogando-as. Com dois passos para trás, ele 
se distanciou da pedra para sentir o efeito do conjunto, 
cruzou as mãos para trás, cabeça inclinada e pálpebras 
entrefechadas pelo luzir intenso da luz matinal e, ao 
modo de concluir seu exame, retomou a naturalidade da 
fisionomia, afastou a mecha de cabelos que escorria das 
têmporas e, desmanchando o ar compenetrado, disse 
com ar de decepção: “Vamos cuidar de nossa viagem. 
Aqui não existe sinal de qualquer língua germânica, são 
somente garatujas de teor impenetrável e, certamente, são 
desprovidas de qualquer sentido”.

Montamos nossos animais e saímos da Pedra Lavrada 
em trote lento. Passamos na Vila de Ingá, depois na 
povoação de Bacamarte e dali começamos a galgar a Serra 
da Borborema. O silêncio nos acompanhava, pois cada 
qual seguia recolhido aos seus próprios pensamentos, 
e toda vez que eu levava os olhos a Crispim, a figura de 
Isidoro acudia-me ao espírito.

(Continua no próximo sábado)
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Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)

1857 — William Colgate, empresário e 
filantropo anglo-americano, fundou a 
Colgate-Palmolive
1896 — Américo Brasiliense de Almeida Melo, 
político (PB)
1985 — Ema D’Ávila, atriz e comediante 
brasileira
2017 — Dom Marcelo Carvalheira, monge 
beneditino e arcebispo (PB)
2017 — Maria das Neves Barbosa (Maroca de 
‘As Ceguinhas de Campina Grande’), cantora 
e compositora (PB)
2021 — Pedro Juarez Amaral, radialista e 
jornalista (PB)

Mortes na História

Obituário
Gustavo Salustiano
22/3/2023 – Em Campina Grande 
(PB), vítima de latrocínio. 
Segurança foi morto a tiros 
quando teria reagido a um 
assalto em frente à Escola 
Estadual Assis Chateaubriand, 
no bairro Santo Antônio.

Foto: Reprodução

Francisco Gutierry
Vieira de Lima (Gugu)
23/3/2023 – Aos 25 anos, em 
Aparecida (PB), vítima de 
homicídio. Ele foi morto a 
tiros por dois homens em uma 
motocicleta, nas proximidades 
do Estádio Municipal “O Nenenzão”, no bairro 
das Casinhas.

Foto: Redes Sociais

Jefferson da Silva Alves (DJ Jamaika)
23/3/2023 – Aos 55 anos, em 
Ceilância (DF), de câncer na 
coluna. Era considerado um 
ícone do hip hop brasiliense e 
emplacou sucessos como ‘Tô 
só observando’, ‘Do pó ao pó’ 
e ‘2 malucos num Opala 71’. Em 2015, ele 
participou do filme ‘Branco Sai, Preto Fica’, 
de Adirley Queirós.

Foto: Reprodução

José Augusto Correa (Gu Tigers)
23/3/2023 – Aos 60 anos, em Limeira 
(SP), de causa desconhecida. 
Humorista e jornalista foi encontrado 
morto em sua residência. Tinha uma 
revista de humor com mais de 20 anos 
de existência e um blog onde publicava 
textos de diferentes assuntos, principalmente política.

Foto: Reprodução

Aforismo
“A morte é mais importante que 
a vida. A vida é apenas o trivial, 
apenas o superficial; a morte é 

mais profunda. Através da morte 
você cresce para a vida verdadeira, 

e através da vida você apenas 
alcança a morte e nada mais.”
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n Túmulos centenários e infiltrações
 A Prefeitura de Caeté, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (MG), estuda 
remover os túmulos que ficam na área da 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, fundada 
em 1703. O motivo é que eles estão causando 
infiltração, o que compromete a estrutura do 
local. O município disse que há um projeto 
de drenagem do cemitério e a Prefeitura de 
Caeté vem trabalhando para solucionar essas 
questões “junto aos órgãos competentes”. 
Alguns dos jazigos que estão no cemitério 
são centenários. Há, inclusive, dois ex-
governadores de Minas Gerais enterrados no 
cemitério: João Pinheiro e Israel Pinheiro.

n Picada de escorpião e indenização
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, no 
interior de São Paulo, foi condenada a pagar 
uma indenização por negligência de danos 
morais no valor de R$ 729 mil aos pais e avós 
da menina Maria Eduarda Araújo Pigatto, 
morta em 2018, aos 10 anos de idade, por 
picada de escorpião. Ela foi levada a um 
pronto-socorro da cidade que não tinha o 
soro antiescorpiônico e houve demora no 
atendimento. A decisão foi proferida no último 
dia 15, pelo juiz da 1ª Vara Cível, Thiago 
Garcia Navarro Senne Chicarino.

Breves & Curtas

“Relacionamento 
leve pode 
alongar sua 
expectativa 
de vida, além 
de ter alguém 
para te dar 
suporte

Caio Bittencourt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de ferramentas, equipamentos, epis e materiais diversos, para atender a demanda do Município 
de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA - R$ 7.413,00; 
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 192.595,60.

Alcantil - PB, 15 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2023, que objetiva: Aquisição 
parcelada de ferramentas, equipamentos, epis e materiais diversos, para atender a demanda 
do Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA - R$ 7.413,00; ATACADAO DOS PARAFUSOS 
LTDA - R$ 192.595,60.

Alcantil - PB, 15 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2023, que objetiva: Aquisição de 
forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; ADJUDICO 
o seu objeto a: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 
R$ 87.821,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 48.345,00; MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 
1.080,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 32.420,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 5.000,00.

Alcantil - PB, 24 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2023, que objetiva: Aquisição 
de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 87.821,00; DROGAFONTE LTDA 
- R$ 48.345,00; MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 1.080,00; NNMED – DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 32.420,00; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 5.000,00.

Alcantil - PB, 24 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00013/2023

Pregão Eletrônico nº 00013/2023 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada 
de ferramentas, equipamentos, epis e materiais diversos, para atender a demanda do Município 
de Alcantil – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALCANTIL - CNPJ nº 01.612.470/0001-79.

VENCEDORES:
- AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA.
29.671.720/0001-60
Item(s): 26 - 27 - 28 - 35 - 37 - 38 - 40 - 52 - 56 - 62 - 106 - 107 - 108 - 114 - 115 - 119.
Valor: R$ 7.413,00
- ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.
41.138.298/0001-88
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 
- 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 
99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 116 - 117 - 118 - 120 - 121 - 122 
- 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 
- 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153.

Valor: R$ 192.595,60
Total: R$ 200.008,60
PARTES: AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA; ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ASSINATURA: 21/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

##TEX OBJETO: OBJETO: Aquisição parcelada de ferramentas, equipamentos, epis e materiais 
diversos, para atender a demanda do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00013/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE INFRA ESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 500. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00058/2023 - 21.03.23 até 21.03.23 
- AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA - R$ 3.396,10; CT Nº 00059/2023 - 21.03.23 até 31.12.23 - 
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 90.270,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de alimentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Alcantil – PB, com fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade Administração. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02002.04.122.1002.2003 
– MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVI-
DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07007.08.122.1009.2033 – DESEN-
VOLVER AS ATIV. DO F. MUNIC. DE ASSISTENCIA 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA 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 o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 00063/2023 - 23.03.23 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE 
CEREAIS LTDA - R$ 22.750,00; CT Nº 00064/2023 - 23.03.23 - JKJ DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 193.849,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00008/2023

Pregão Eletrônico nº 00008/2023 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de alimentos 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB, com fornecimento de forma 
parcelada, conforme necessidade Administração; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALCANTIL - CNPJ nº 01.612.470/0001-79.

VENCEDORES:
- JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA.
42.878.093/0001-00
Item(s): 4 - 19 - 35.
Valor: R$ 45.520,00
- JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
43.711.857/0001-22
Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 

- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62.

Valor: R$ 387.698,50
Total: R$ 433.218,50
PARTES: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA; JKJ DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
DATA DE ASSINATURA: 23/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Eventuais 
contratações de empresas especializadas para locação, montagem e desmontagem de palco, 
sonorização, equipamento de iluminação, portal, refletor, grupo gerador, fechamento, tendas, ta-
blados, arquibancada, camarim, painel de led e outros, destinados aos eventos promovidos neste 
ano de 2023, pela Prefeitura Municipal de Arara PB; ADJUDICO o seu objeto a: W.R PRODUCOES 
E EVENTOS LTDA - R$ 430.680,00; ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS 
LTDA - R$ 588.070,00.

Arara - PB, 23 de Março de 2023
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2023, que objetiva: Eventuais contratações 
de empresas especializadas para locação, montagem e desmontagem de palco, sonorização, 
equipamento de iluminação, portal, refletor, grupo gerador, fechamento, tendas, tablados, arqui-
bancada, camarim, painel de led e outros, destinados aos eventos promovidos neste ano de 2023, 
pela Prefeitura Municipal de Arara PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 430.680,00; ZERO OITO TRES SERVICOS, 
PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 588.070,00.

Arara - PB, 24 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023
Aos 24 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro 
- Arara - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 060, de 13 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2023 que objetiva o registro de preços para: 
Eventuais contratações de empresas especializadas para locação, montagem e desmon-
tagem de palco, sonorização, equipamento de iluminação, portal, refletor, grupo gerador, 
fechamento, tendas, tablados, arquibancada, camarim, painel de led e outros, destinados 
aos eventos promovidos neste ano de 2023, pela Prefeitura Municipal de Arara PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

VENCEDOR: W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 20.863.529/0001-46

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

PALCO METÁLICO 01 – LOCAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE PALCO, MEDINDO 8,00 X 
6,00 X 1M, 8,00 METROS DE 
FRENTE POR 6,00 METROS DE 
PROFUNDIDADE, ALTURA DO 
PISO PARA SOLO 1,00M E DO 
SOLO PARA O PÉ DIREITO 5,00M, 
PISO DO PALCO EM ESTRUTURA 
METÁLICA COM COMPENSADO 
DE 20MM NA COR PRETA, COM 
ESTRUTURA PARA O SUBGRA-
VE DE 4,00X4,00X0,10M., COM 
COBERTURA EM BOX TRUSS 
DE DURO ALUMÍNIO FORMA 
DE DUAS ÁGUAS, COM LONA 
VINIL DE ALTA QUALIDADE NA 
COR PRETA, FECHAMENTO DAS 
LATERAIS E FUNDOS COM LONA 
DE ALTA QUALIDADE NA COR 
PRETA, PARAPEITO NAS LATE-
RAIS E FUNDO NA ALTURA DE 
1,20M., ESCADA DE ACESSO NA 
LARGURA DE NO MÍNIMO 1.00M 
DE LARGURA.

DIÁRIA 10 3.900,00 39.000,00

2

PALCO METÁLICO 02 – PAL-
CO EM ESTRUTURA METÁLI-
CA LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE PALCO, 
12,00X8,00X2,00M, MEDINDO 12 
METROS DE FRENTE POR 08 
METROS DE PROFUNDIDADE, 
ALTURA DO PISO PARA SOLO 
2,00M E DO SOLO PARA O PÉ 
DIREITO 8,00M., PISO DO PALCO 
EM ESTRUTURA METÁLICA COM 
COMPENSADO DE 20MM NA COR 
PRETA, COM ESTRUTURA PARA 
O SUBGRAVE DE 12,00 X 1,00 X 
0,20M., COM COBERTURA EM 
BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO 
FORMA DE DUAS ÁGUAS, COM 
LONA VINIL DE ALTA QUALIDADE 
NA COR PRETA, FECHAMENTO 
DAS LATERAIS E FUNDOS COM 
LONA DE ALTA QUALIDADE NA 
COR, PARAPEITO NAS LATERAIS 
E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M., 
ESCADA DE ACESSO NA LAR-
GURA DE NO MÍNIMO 2,00M DE 
LARGURA, ESTRUTURA PARA 
PA. FLY, MEDINDO NO MÍNIMO 
2X1X,050M CADA, 01 HOUSE MIX 
PARA MESAS DE PA E MONITOR, 
MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. 
COM PISO NA ALTURA DE 0,40M, 
FECHADO NAS LATERAIS E FUN-
DOS COM ESTRUTURA DE 1,20M 
DE ALTURA, COBERTURA TIPO 
TENDA OU SIMILAR.

DIÁRIA 10 6.450,00 64.500,00

3

PALCO METÁLICO 03 – PAL-
CO EM ESTRUTURA METÁLI-
CA LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE PALCO, 
14,00X10,00X2,00M, MEDINDO 
14 METROS DE FRENTE POR 10 
METROS DE PROFUNDIDADE, 
ALTURA DO PISO PARA SOLO 
2,00M E DO SOLO PARA O PÉ 
DIREITO 8,00M., PISO DO PALCO 
EM ESTRUTURA METÁLICA COM 
COMPENSADO DE 20MM NA COR 
PRETA, COM ESTRUTURA PARA 
O SUBGRAVE DE 12,00 X 1,00 X 
0,20M., COM COBERTURA EM 
BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO 
FORMA DE DUAS ÁGUAS, COM 
LONA VINIL DE ALTA QUALIDADE 
NA COR PRETA, FECHAMENTO 
DAS LATERAIS E FUNDOS COM 
LONA DE ALTA QUALIDADE NA 
COR, PARAPEITO NAS LATERAIS 
E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M., 
ESCADA DE ACESSO NA LAR-
GURA DE NO MÍNIMO 2,00M DE 
LARGURA, ESTRUTURA PARA 
PA. FLY, MEDINDO NO MÍNIMO 
2X1X,050M CADA, 01 HOUSE MIX 
PARA MESAS DE PA E MONITOR, 
MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. 
COM PISO NA ALTURA DE 0,40M, 
FECHADO NAS LATERAIS E FUN-
DOS COM ESTRUTURA DE 1,20M 
DE ALTURA, COBERTURA TIPO 
TENDA OU SIMILAR.

DIÁRIA 8 10.000,00 80.000,00

4

LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMARIM 
– 04X 04 METROS: ESTRUTURA: 
CAMARINS COM PAREDES E 
TETO EM PAINÉIS TS FORMICA-
DOS, OCTANORM OU SIMILAR, 
PODENDO NO TETO SER UTILI-
ZADO PLACAS DE MATERIAL ADE-
QUALDO AO OBJETO, NA COR 
BRANCA E EMOLDURADOS POR 
PERFIS METÁLICOS COM PISO 
ESTRUTURADO EM BARROTES 
DE 3 X 3 E COMPENSADOS DE 
12MM REVESTIDO EM CARPETE, 
EM PERFEITO ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO. O CAMARIM DEVERÁ 
SER PROVIDO COM PORTA DE 
ACESSO CONTENDO FECHADU-
RA (COM CHAVE) E MAÇANETA. 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, A CADA 
12M², DEVERÁ SER COMPOSTA 
POR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) 
LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 
DE LED, NO MÍNIMO 04 (QUA-
TRO) PONTOS DE TOMADA, 01 
(UM) APARELHO DE AR– CONDI-
CIONADO EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. ESPAÇO RESER-
VADO PARA COLOCAÇÃO DE BA-
NHEIRO QUÍMICO. COBERTURA: 
EM TENDA DO TIPO CHAPÉU DE 
BRUXA OU PIRAMIDAL, COBERTO 
EM LONA ANTICHAMAS COM 
BLACKOUT, NA COR BRANCA, 
COM SISTEMA DE DRENAGEM 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DEVEN-
DO APRESENTAR BEIRAL DE NO 
MÍNIMO 0,50M DAS PAREDES DOS 
CAMARINS.

DIÁRIA 24 1.995,00 47.880,00

7

PRATICÁVEL: LOCAÇÃO COM 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE PRATICÁVEL COM RODÍZIO 
EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 
PISO EM COMPENSADO DE 20MM 
COM PÉS REGULÁVEIS ATÉ 100M, 
MEDINDO NO MÍNIMO 2.00 X 1.00 
X 0.50M CADA.

UND 120 290,00 34.800,00

8

LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRID BOX 
TRUSS. DESCRIÇÃO BÁSICA: EM 
ALUMÍNIO PADRÃO Q25 OU Q30, 
PARA MONTAGEM DE ESTRU-
TURAS, PORTARIAS, GRIDES, 
BANNERS, TOTENS, CÍRCULOS OU 
OUTRAS FORMAS GEOMÉTRICAS, 
ETC. COM TODOS OS ASSESSÓ-
RIOS INCLUSOS PARA MONTAGEM 
DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE 
CUBOS E SAPATAS, BEM COMO, 
TALHAS,CINTAS, PARAFUSOS, 
FIXADORES, PORCAS E RUELAS, 
DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DA CONTRATANTE.

METROS 1500 47,00 70.500,00

13

DISCIPLINADORES DE PUBLICO: 
EM AÇO OU FERRO GALVANIZA-
DO EM MÓDULOS DE 0,2X1.20 
METROS, DO TIPO GRADE ME-
TÁLICA TUBULAR, FIXADOS AO 
SOLO POR PÊS TUBULARES 
COM ALTURA DE 1,20 METROS, 
ACABAMENTO EM PINTURA ME-
TALIZADA NA COR ALUMÍNIO, 
PARA DISCIPLINAR ENTRADAS, 
ISOLAR ÁREAS, ORGANIZAR 
FILAS DENTRO DO ESPAÇO DO 
EVENTO, ENTRE OUTRAS FUN-
CIONALIDADES

MTS
LINEAR 1000 20,00 20.000,00

14

PLACAS DE FECHAMENTO: LO-
CAÇÃO, MONTAGEM E DES-
MONTAGEM DE PLACAS DE 
FECHAMENTO, EM ESTRUTURA 
METÁLICA EM FERRO OU ALU-
MÍNIO 12 ONDULADO DE 12MM, 
COM MOLDURA EM FERRO CAN-
TONEIRA TIPO L OU U, MEDINDO 
2,50M DE COMPRIMENTO POR 
2,20M DE ALTURA, COM GARRAS 
PARA FIXAÇÃO ENTRE ABAS E 
NO SOLO

MTS
LINEAR 1000 24,00 24.000,00

16

PAVILHÃO METÁLICO MODULA-
DO – LOCAÇÃO COM MONTAGEM 
E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO 
COM VÃOS MODULADOS A CADA 
5 METROS,  PLANEJADO DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE 
DO EVENTO,  DEPENDENDO 
DO NÍVEL DO LOCAL, PÉS LA-
TERAIS MEDINDO 4,5 METROS 
DE ALTURA, MONTADO EM BOX 
TRUSS, FIXADO AO SOLO ATRA-
VÉS DE SAPATAS, COBERTURA 
EM FORMATO DUAS ÁGUAS OU 
CIRCULAR, COM LONAS EM KP 
1000 COM TRATAMENTO UV, 
ANTICHAMAS, PODENDO SER 
TRANSPARENTE OU BLACKOUT, 
COM OS DEVIDOS ATERRA-
MENTOS.

MTS (M²) 1000 50,00 50.000,00

TOTAL 430.680,00

VENCEDOR: ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 26.551.425/0001-82

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5

SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL 
TIPO 1 (MÉDIO PORTE): SOM 
EVENTOS DIVERSOS AO AR 
LIVRE COM MESA DE SOM DE 
NO MÍNIMO 48 CANAIS DIGITAL 
(LS9, M7 OU SIMILAR COM CO-
NEXÃO DE MULTICABO OU EM 
REDE); SOM DE PA (FRONTAL); 
16 CAIXAS DE FREQUÊNCIAS 
BAIXAS(GRAVES) E 16 PARA 
MÉDIO E AGUDO, (8 DE CADA 
FREQ. PARA CADA LADO DO PA), 
4 AMPLIFICADORES DE PELO 
MENOS 5000WTS PARA GRAVES 
E 2 AMPLIFICADORES DE PELO 
MENOS 4000WTS PARA MÉDIO E 
2 DE 1600WTS PARA AGUDO; SOM 
DE PALCO(RETORNO) COM MESA 
AUXILIAR X32, 1S9, SOUNDCRAFT 
OU SIMILAR: 4 CAIXAS DE GRAVE 
E 4 DE MÉDIO AGUDO (2 DE CADA 
FREQ. PARA – CADA LADO). 1 
AMPLIFICADOR DE PELO MENOS 
4000WTS, 1 DE PELO MENOS 
16000WTS; 4 RETORNOS PARA 
VOZ/NSTRUMENTOS, 1 AMPLIFI-
CADOR DE PELO MENOS 600WTS 
MONITOR PARA BAIXO, MONI-
TOR PARA GUITARRA, POWER 
PLAY(RETORNO DE FONE DE 
OUVIDO) DE 8 CANAIS, CORPO 
DE BATERIA, COM KI DE MICRO-
FONE DE BATERIA, 2 MICRO-
FONES SEM FIO E 20 COM FIO, 
6 DIRECT BOX; 20 PEDESTAIS, 
MAINPOWER(CENTRAL DE ENER-
GIA) PORTATIL AC PELO MENOS 
IOKVA, BIVOLT) E UM TOCADOR 
DE MÍDIAS DIVERSAS (NOTE-
BOOK) E TODAS AS CONEXÕES 
ELÉTRICAS DE CAPTAÇÃO E DIS-
TRIBUIÇÃO DA SONORIZAÇÃO. 

DIÁRIA 10 7.995,00 79.950,00

6

SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL 
TIPO 3 (GRANDE PORTE): SOM 
EVENTOS DIVERSOS AO AR LI-
VRE COM 02 MESAS DE SOM DE 
NO MÍNIMO 56 CANAIS DIGITAL 
PARA P.A E MONITOR DE PALCO 
(DIGIDESING, VENUE SC48, CL3, 
CL5, M7, PM5D OU SIMILAR COM 
CONEXÃO DE MULTICABO OU EM 
REDE); SOM DE PA (FRONTAL); 16 
CAIXAS INDUSTRIALIZADAS DE 
FREQUÊNCIAS BAIXAS (GRAVES) 
E 24 CAIXAS INDUSTRIALIZADAS 
PARA MÉDIO E AGUDO (LS ÁU-
DIO, SL ÁUDIO, JBL, NORTON, 
VERTEC, MACHINE, TAIGAR OU 
SIMILARES), (12 DE CADA FREQ. 
PARA CADA LADO DO PA), 04 CAI-
XAS ATIVAS OU AMPLIFICADAS 
EM ESPECIFICAÇÕES SIMILA-
RES AO P.A PARA FRONT FILL, 
4 AMPLIFICADORES DE PELO 
MENOS 5000WTS PARA GRAVES 
E 4 AMPLIFICADORES DE PELO 
MENOS 4000WTS PARA MÉDIO 
E 4 DE 1600WTS PARA AGUDO; 
SOM DE PALCO (RETORNO) COM 
MESA AUXILIAR M7, PM5D, CL5, 
CL3, SC48 OU SIMILAR: 4 CAIXAS 
DE GRAVE E 4 DE MÉDIO AGUDO 
PARA SIDE FILL (2 DE CADA 
FREQ. PARA – CADA LADO). 1 
AMPLIFICADOR DE PELO MENOS 
4000WTS, 1 DE PELO MENOS 
16000WTS; 4 RETORNOS PARA 
VOZ/NSTRUMENTOS, 1 AMPLIFI-
CADOR DE PELO MENOS 600WTS 
MONITOR PARA BAIXO, MONI-
TOR PARA GUITARRA, POWER 
PLAY (RETORNO DE FONE DE 
OUVIDO) DE 8 CANAIS, CORPO 
DE BATERIA, COM KI DE MICRO-
FONE DE BATERIA, 2 MICRO-
FONES SEM FIO E 20 COM FIO, 
6 DIRECT BOX; 20 PEDESTAIS, 
MAINPOWER(CENTRAL DE ENER-
GIA) PORTATIL AC PELO MENOS 
IOKVA, BIVOLT) E UM TOCADOR 
DE MÍDIAS DIVERSAS (NOTE-
BOOK) E TODAS AS CONEXÕES 
ELÉTRICAS DE CAPTAÇÃO E DIS-
TRIBUIÇÃO DA SONORIZAÇÃO.

DIÁRIA 10 11.700,00 117.000,00

9

ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE: 
12–REFLETORES PAR 64 – FO-
COS 01, 02 E 05 COM LÂMPADAS 
DE 1.000W E GELATINAS COM 
CORES VARIADAS, 12–MOVING 
BEAM SR200W, 04– MOVING 
HEAD 575, 04– MOVING WASH, 
04– STROB 3000W DMX, 06–RI-
BALTAS DE LED 3W,24–PAR LED 
SW RGBWA, 06–MAX BRUTT 06 
LÂMPADAS, 01– CANHÃO SEGUI-
DOR DE 1200W, 02 MÁQUINAS DE 
FUMAÇA 2000 DMX COM VENTILA-
DOR, 01–MESA DE LUZ DIGITAL 
C/ 48 CANAIS COM 4 UNIVER-
SOS, 12–SET LIGHTS, 01–RACK 
DIMMER COM 48 CANAIS DE 
4000W, 01–CABOS E CONEXÕES 
PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 
01– TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO, 
2–AUXILIARES TÉCNICOS.

DIÁRIA 14 5.100,00 71.400,00

10

ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE: 
12–REFLETORES PAR 64 – FOCOS 
01, 02 E 05 COM LÂMPADAS DE 
1.000W E GELATINAS COM CORES 
VARIADAS, 24–MOVING BEAM 
SR200W, 04– MOVINGHEAD 575, 
04– MOVING WASH, 08– ATOMIC 
STROB 3000W DMX RGB FULL 
LED, 06–RIBALTAS DE LED 3W, 
24–PAR LED SW RGBWA, 06–MAX 
BRUTT 06 LÂMPADAS, 01 – CA-
NHÃO SEGUIDOR DE 1200W, 02 
MÁQUINAS DE FUMAÇA 2000 
DMX COM VENTILADOR, 01–MESA 
DE LUZ DIGITAL C/ 48 CANAIS 
COM 4 UNIVERSOS (GRAND M.A2 
COMAND WING+FADER, GRAND 
DMX, PEARL 2010, AVOLITE, 12–
SET LIGHTS, 01–RACK DIMMER 
COM 48 CANAIS DE 4000W, 01–
CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR 
TODO O SISTEMA, 01– TÉCNICO 
DE ILUMINAÇÃO, 2–AUXILIARES 
TÉCNICOS.

DIÁRIA 10 7.300,00 73.000,00

11

GERADOR 180 KVA: GRUPO GE-
RADOR DE IBOKVA, COM 380220 
VOLTSS0EZ– 1.800RPM. EQUIPA-
MENTO COM MOTOR A DIESEL. 
O4(QUATRO) TEMPOS, INJEÇÃO 
DIRETA, O6(SEIS) CILINDROS 
DISPOSTOS EM LINHA215CV, 
PARTIDA ELÉTRICA I2VCC, TUR-
BO LIMITADO, REFRIGERADO À 
ÁGUA ATRAVÉS DE RADIADOR 
COM VENTILADOR SOPRANTE 
E TANQUE DE EXPANSÃO, COM 
REGULADOR ELETRÔNICO DE 
TENSÃO, LIGAÇÃO ESTRELA 
COM NEUTRO ACESSÍVEL, FA-
TOR DE POTÊNCIA 08 INDU-
TIVOS. COM QUADRO DE CO-
MANDO E CONTROLE MANUAL 
CONTENDO BASICAMENTE 01 
(UM) VOLTÍMETRO COM CHAVE 
SELETORA DE FASE, 01 (UM) 
AMPERÍMETRO COM CHAVE 
SELETORA DE FASES, OL (UM) 
FREQUENCÍMETRO E 01 (UM) 
DISJUNTOR TRIPOLAR. CON-
JUNTO MONTADO SOBRE BASE 
METÁLICA CONSTRUÍDA EM 
LIGA U, COM ACOPLAMENTO 
DIRETO T IPO MONOBLOCO. 
MONTADO EM CONTÊINER TIPO 
SP (SILENCIOSO PESADO) TIPO 
PADRÃO 85 DB A 1,5 METROS, 
COM CHASSI COMPLETAMENTE 
FECHADO NO PISO, SE SOBRE 
CAMINHÃO. COM UM PROFISSIO-
NAL TÉCNICO DA CONTRATADA 
ACOMPANHANDO PARA PRES-
TAR ASSISTÊNCIA DURANTE 
TODO EVENTO. ATERRAMENTO 
DE ACORDO COM AS NORMAS 
TÉCNICAS. TODOS OS ITENS 
NECESSÁRIOS PARA O FUN-
CIONAMENTO DO GERADOR 
EOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E TRANSPORTE 
PARA O LOCAL INDICADO PELA 
CONTRATANTE.

UND 24 3.250,00 78.000,00

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de março de 2023      25Publicidades



12

GERADOR 180 KVA: GRUPO GE-
RADOR DE IBOKVA, COM 380220 
VOLTSS0EZ– 1.800RPM. EQUIPA-
MENTO COM MOTOR A DIESEL. 
O4(QUATRO) TEMPOS, INJEÇÃO 
DIRETA, O6(SEIS) CILINDROS DIS-
POSTOS EM LINHA215CV, PAR-
TIDA ELÉTRICA I2VCC, TURBO 
LIMITADO, REFRIGERADO À ÁGUA 
ATRAVÉS DE RADIADOR COM 
VENTILADOR SOPRANTE E TAN-
QUE DE EXPANSÃO, COM REGU-
LADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, 
LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO 
ACESSÍVEL, FATOR DE POTÊNCIA 
08 INDUTIVOS. COM QUADRO DE 
COMANDO E CONTROLE MANUAL 
CONTENDO BASICAMENTE 01 
(UM) VOLTÍMETRO COM CHAVE 
SELETORA DE FASE, 01 (UM) AMPE-
RÍMETRO COM CHAVE SELETORA 
DE FASES, OL (UM) FREQUENCÍME-
TRO E 01 (UM) DISJUNTOR TRIPO-
LAR. CONJUNTO MONTADO SOBRE 
BASE METÁLICA CONSTRUÍDA EM 
LIGA U, COM ACOPLAMENTO DIRE-
TO TIPO MONOBLOCO. MONTADO 
EM CONTÊINER TIPO SP (SILEN-
CIOSO PESADO) TIPO PADRÃO 85 
DB A 1,5 METROS, COM CHASSI 
COMPLETAMENTE FECHADO NO 
PISO, SE SOBRE CAMINHÃO. COM 
UM PROFISSIONAL TÉCNICO DA 
CONTRATADA ACOMPANHANDO 
PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA 
DURANTE TODO EVENTO. ATER-
RAMENTO DE ACORDO COM AS 
NORMAS TÉCNICAS. TODOS OS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA O 
FUNCIONAMENTO DO GERADOR 
EOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E TRANSPORTE 
PARA O LOCAL INDICADO PELA 
CONTRATANTE.

MTS (M²) 400 270,00 108.000,00

15

TENDAS – LOCAÇÃO DE TEN-
DAS TAMANHO 4,00 X 4,00M COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA 
BLACK–OUT ESTILO CHAPÉU DE 
BRUXA, COM BASE EM ESTRUTU-
RA METÁLICA.

UND 300 202,40 60.720,00

TOTAL 588.070,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Arara firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2023, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00001/2023, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato 
e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço global.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2023 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 20.863.529/0001-46.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 13 - 14 - 16.
Valor: R$ 430.680,00.
- ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 26.551.425/0001-82.
Item(s): 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15.
Valor: R$ 588.070,00.
Total: R$ 1.018.750,00.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Arara.
Arara - PB, 24 de Março de 2023

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003-2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, que às 16:00 do dia 17 

de abril de 2023 na Sala do Juri, localizada no Fórum da Comarca de Araruna/PB, situado na Av. Cel. Pedro 
Targino, S/N – Centro – Araruna/PB, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para prestar serviços na 
Construção do Sistema de Abastecimento D’água na Comunidade de Carnaúba, localizada na zona rural 
do município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 24 de março de 2023
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002-2023

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, que às 14:00 do dia 
17 de abril de 2023 na Sala do Juri, localizada no Fórum da Comarca de Araruna/PB, situado na Av. 
Cel. Pedro Targino, S/N – Centro – Araruna/PB, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para prestar 
serviços na Reforma e Ampliação do prédio onde será instalada a Unidade Básica de Saúde III, na sede 
do município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 24 de março de 2023
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 28 de Março de 

2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de lubrificantes, filtros e demais 
derivados de petróleo, destinados aos atendimentos das frotas veiculares pertencentes e/ou locadas a 
edilidade e aos fundos municipais de saúde e assistência social. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom Pedro 
Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 31 

de Março de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00003/2023, que objetiva: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, 
destinados ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB. 
Telefone: (83) 99385–3266.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empre-
sa do ramo pertinente para aquisições parceladas de lubrificantes, filtros e demais derivados de 
petróleo, destinados aos atendimentos das frotas veiculares pertencentes e/ou locadas a edilidade 
e aos fundos municipais de saúde e assistência social. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 07 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 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 supracita-
do. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. Edital: https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Abril de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presado ramo pertinente para locação de seguranças, destinados às realizações dos festejos 
do município de Baía da Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.
br/tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
forma parcelada de materiais de construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
forma parcelada de materiais de construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Baia da Traição - PB, 24 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA 
PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB 
CONFORME PROPOSTA N° 020473/21, CONVÊNIO 911185/2021; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Belém - PB, 24 de Março de 2023
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2023-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 012/2023-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para possível Aquisição de Patrulha Mecanizada (Caminhão) para o município de Boqueirão/PB. 
Rec.  CONVÊNIO /MAPA Nº 911059/2021 /Próprios. Data de abertura: 06/04/2023 às 08h30min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 22 de março de 2023.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços de 
engenharia para Reforma da Garagem Municipal da cidade de Borborema – PB, conforme especi-
ficações do Projeto, Planilhas e Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://
www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 24 de março de 2023
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
O Fundo Municipal de Saúde torna público que fará realizar através da Comissão Permanente 

de Licitação, sediada na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, às 09:00 
horas do dia 12 de Abril de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SIQUEIRA CAMPOS. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Março de 2023
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.lici-
tacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de 
cestas básicas para serem distribuídos aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 
social, atendidos pela Secretaria de Assistência Social para o exercício de 2023. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal 
nº 007/17; Decreto Municipal nº 15, de 22 de Março de 2023 e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 24 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.010/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.010/2023/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: IZEQUIEL LIMA, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel situado a 
Rua  Cristo Redentor, nº 70 – Catolé, destinado ao funcionamento da Associação de Moradores da 
Comunidade Nossa Senhora Aparecida até 31 de dezembro de 2023, embasada no art. 24, inciso 
X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos 
reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2129   (Ações dos serviços da rede especializada ). Elemento da Despesa: 3390.36. 
Fonte de Recursos: 15001000

Campina Grande, 01 de Março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.007/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do muni-
cípio nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato 
de Dispensa nº 2.05.007/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com 
vistas à contratação com a pessoa física: SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI, com vistas à 
contratação de Locação de Imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 – Prata, destinado 
ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro único – até 31 de dezembro de 
2023, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total 
de R$ 63.500,00 (Sessenta e três mil, quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2136 Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 01 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.031/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.031/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua Minas Gerais, 430 – Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS Liberdade, até 
31 de dezembro de 2023, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, 
no valor total de R$ 26.850,00 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 03 de março  de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.030/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.030/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Maria da Costa Agra, 22, Centro Distrito de Galante, Campina Grande, 
destinado ao funcionamento do CRAS GALANTE, até 31 de dezembro de 2023, embasada no art. 
24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 27.500,00 (vinte sete 
mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1019.2135. Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 09 de Março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.032/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.032/2022/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: CONSTRUTORA MARILLAC LTDA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Agrimensor José de Brito, 187 – Alto Branco, destinado ao funcionamento 
da SEMAS, até 31 de dezembro de 2023, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei 
Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 
(Ações do FMAS). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 03 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO – DISTRITO DE 
GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.030/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE 
DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARCONI RONNIE ME-
NEZES DE MELO. VALOR GLOBAL: R$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 09/03/2023. 

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.044/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.044/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 – LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO CRAS LIBERDADE, PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.031/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, 
DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. VALOR GLOBAL: R$ 26.850,00 (VINTE SEIS MIL, OITOCENTOS 
E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.021/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.021/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E IZEQUIEL LIMA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO A RUA CRISTO REDENTOR, 70 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE, PB, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA 
APARECIDA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.010/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
IZEQUIEL LIMA. VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 01/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.019/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.019/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/PMCG E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 – PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.007/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 
24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1019.2136. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIG-
NATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 
63.500,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E QUINEHNTOS REAIS), DATA DE ASSINATURA: 01/03/2023.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.045/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.045/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E CONSTRUTORA MARILLAC LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSÉ DE BRITO, 187– ALTO BRANCO, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE-
MAS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.032/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 15001000 SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E LAMARTINE ALVES 
PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 84.500,00 (OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 03/03/2023. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
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: AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA - R$ 34.589,23; JOSE EDNALDO 
PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 39.735,00; José Marcos Dantas Leite - R$ 39.998,77; JOSÉ 
PEREIRA SOBRINHO - R$ 34.526,50; JOSÉ RONILDO DE SOUSA - R$ 21.304,54; JOSEFA LUIZA 
DA SILVA - R$ 34.591,84; JOSILDO ANICETO DE SOUSA - R$ 32.763,97; JOZEILTON JOÃO DE 
SOUSA - R$ 34.603,19; MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM - R$ 39.503,00; MARIA JANEIDE 
DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 34.576,16; ROSENALDO HONORATO DA SILVA - R$ 39.966,55.

Caraúbas - PB, 24 de Março de 2023
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2023
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 
IN00006/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRA-
BALHO E PROJETOS; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE 
E CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE 
SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 35.000,00.

Casserengue - PB, 22 de Março de 2023
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023
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 
IN00007/2023, que objetiva: Contratação de Show Artístico do cantor JAPÃOZIN e Banda com 
duração de 01h30mm/show, que se apresentará no dia 28 de Abril de 2023, por ocasião das fes-
tividades de emancipação politica do município de Casserengue/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, 
PRODUCAO & EDITORA LTDA - R$ 45.000,00.

Casserengue - PB, 22 de Março de 2023.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2023
OBJETO: Contratação de Show Artístico do cantor JAPÃOZIN e Banda com duração de 01h30mm/

show, que se apresentará no dia 28 de Abril de 2023, por ocasião das festividades de emancipação 
politica do município de Casserengue/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINÁRIOS) = 20.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – 13.392.0004.2014 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00031/2023 - 22.03.23 - SUA 
MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCAO & EDITORA LTDA - R$ 45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00006/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PRO-
JETOS; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS 
JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00006/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00030/2023 - 22.03.23 - EPC - EMPRESA 
PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 35.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Caturité comunica que no extrato de empresas habilitadas – Tomada 

de Preço nº 00001/2023, publicado na edição do DOE e JORNAL A UNIÃO do dia 18/03/2023, onde 
se lê: “29/04/2023”; leia-se: “29/03/2023”. 

Caturité - PB, 24 de março de 2023
HELDER FRANCISCO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Queiroga, 44 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORA-
TORIAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 24 de Março de 2023
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O Prefeito do Municipal de Coremas, Estado da Paraiba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 004/2022. Objeto: 
Prestar serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula 
para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o 
Estado da Paraiba CV n° 0199/2021). E com base no relatorio apreentado pela CPL, o qual aponta 
como proponente vencedores: 1° Lugar: Construtora J. Galdino Eireli-Epp, CNPJ: 20.227.311/0001-
03, com o valor total R$ 1.039.467,57 (Um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e cinquenta e sete centavos). Em 2° Lugar: Torre Contrução e C. EM Eng EIRELI-EPP, 
CNPJ: 29.050.310/0001-00, com o valor total de R$ 1.062.040,33 (Um milhão, sessenta e dois mil, 
quarenta reais e trinta e três centavos); Em 3° Lugar: Jhonatan  Andrade da  Silva Eireli-EPP, CNPJ: 
34.955.075/0001-48, com o valor  total de R$ 1.064.563,51 (Um milhão, sessenta e quarto mil, qui-
nhentos e sessenta e três centavos); EM 4º Lugar: Projemaq Construções e Serviços Ltd-ME, CNPJ: 
21.784.773/0001-86, Com o valor de R$ 1.090.051,05 (um milhão, noventa mil, cinquenta e um reais 
e cinco centavos); EM 5º Lugar: J. de Fonte Rangel Eireli-ME,CNPJ: 26.757.272/0001-24, com o 
valor total R$ 1.100.944,19 (Um milhão, cem mil. Novecentos e quarenta e quarto reais e dezenoves 
centavos); Em 6° Lugar: FFJ Construtora Ltda-ME, CNPJ: 19.369.906./0001-06, com o valor total de 
R$ 1.127.183,12 ( um milhão, cento e vinte sete mil, cento e oitenta e três reais e doze centavos); 
Em 7° Lugar: A Casa Construções e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02, com o valor de 
R$ 1.152.184,99 ( um milhão cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e quarto reais e noventa 
e nove centavos ); Em 8° Lugar; MLS Construções Civil Ltda- ME, CNPJ: 12.102.978/0001-43, com 
o valor de R$ 1.173.632,19 ( um milhão, cento setenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e 
dezenove centavos); Em 9° Lugar: Serra Contruções e  Serviços Eireli-ME, CNPJ: 14.031.903/0001-
44, com o valor de R$ 1.183.374,53( um milhão, cento e oitenta e tres mil, trezentos e setenta e 
quarto reais cinquenta e tres centavos): Em 10°Lugar: Motiva  Construções e Serviços  Eireli, CNPJ: 
31.381.604/0001-59 , com o valor total de R$ 1.183.539,74 (um milhão, cento e oitenta e tres mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quarto centavos): Em 11°Lugar: Covale  Construções 
e  Serviços  Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58,  com o valor  total de R$1.190.523,83 (um milhão, 
cento e noventa mil, quinhentos e vinte três reais e oitenta e dois centavos); Em 12°Lugar: Cofem 
Construções S.T. e Locações-ME, CNPJ: 17.440.286/0001-29, com o valor total de R$1.213.813,48 
(um milhão, duzentos e treze mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos); Em 13°Lugar; 
Construtora Prumo Eireli- EPP, CNPJ; 42.253.166/0001-60, com o valor total de R$ 1.243.064,61 
(um milhão, duzentos e quarenta e três mil, sessenta e quarto reais e sessenta e um centavo). Desta 
forma, o valor total homologado é de R$ 1.039.467,57 (um milhão, trinte e nove mil, quatrocentos 
e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em favor do primeiro lugar.

Coremas-PB, 23 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O Prefeito do Municipal de Coremas, Estado da Paraiba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 004/2022. 
Objeto: Prestar serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) 
salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos 
(Convênio com o Estado da Paraiba CV n° 0199/2021). E com base no relatorio apreentado 
pela CPL, o qual aponta como proponente vencedores: 1° Lugar: Construtora J. Galdino Eireli-
-Epp, CNPJ: 20.227.311/0001-03, com o valor total R$ 1.039.467,57 (Um milhão, trinta e nove 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Em 2° Lugar: Torre 
Contrução e C. EM Eng EIRELI-EPP, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com o valor total de R$ 
1.062.040,33 (Um milhão, sessenta e dois mil, quarenta reais e trinta e três centavos); Em 3° 
Lugar: Jhonatan  Andrade da  Silva Eireli-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor  total de 
R$ 1.064.563,51 (Um milhão, sessenta e quarto mil, quinhentos e sessenta e três centavos); EM 
4º Lugar: Projemaq Construções e Serviços Ltd-ME, CNPJ: 21.784.773/0001-86, Com o valor de 
R$ 1.090.051,05 (um milhão, noventa mil, cinquenta e um reais e cinco centavos); EM 5º Lugar: 
J. de Fonte Rangel Eireli-ME,CNPJ: 26.757.272/0001-24, com o valor total R$ 1.100.944,19 (Um 
milhão, cem mil. Novecentos e quarenta e quarto reais e dezenoves centavos); Em 6° Lugar: FFJ 
Construtora Ltda-ME, CNPJ: 19.369.906./0001-06, com o valor total de R$ 1.127.183,12 ( um 
milhão, cento e vinte sete mil, cento e oitenta e três reais e doze centavos); Em 7° Lugar: A Casa 
Construções e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02, com o valor de R$ 1.152.184,99 ( 
um milhão cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e quarto reais e noventa e nove centavos 
); Em 8° Lugar; MLS Construções Civil Ltda- ME, CNPJ: 12.102.978/0001-43, com o valor de R$ 
1.173.632,19 ( um milhão, cento setenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezenove 
centavos); Em 9° Lugar: Serra Contruções e  Serviços Eireli-ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, 
com o valor de R$ 1.183.374,53( um milhão, cento e oitenta e tres mil, trezentos e setenta e 
quarto reais cinquenta e tres centavos): Em 10° Lugar: Motiva  Construções e Serviços  Eireli, 
CNPJ: 31.381.604/0001-59 , com o valor total de R$ 1.183.539,74 (um milhão, cento e oitenta 
e tres mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quarto centavos): Em 11°Lugar: Covale  
Construções e  Serviços  Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58,  com o valor  total de R$1.190.523,83 
(um milhão, cento e noventa mil, quinhentos e vinte três reais e oitenta e dois centavos); Em 
12° Lugar: Cofem Construções S.T. e Locações-ME, CNPJ: 17.440.286/0001-29, com o valor 
total de R$1.213.813,48 (um milhão, duzentos e treze mil, oitocentos e treze reais e quarenta e 
oito centavos); Em 13°Lugar; Construtora Prumo Eireli- EPP, CNPJ; 42.253.166/0001-60, com 
o valor total de R$ 1.243.064,61 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, sessenta e quarto 
reais e sessenta e um centavo). Desta forma, o valor total adjudicado é de R$ 1.039.467,57 
(um milhão, trinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) 
em favor do primeiro lugar.

Coremas-PB, 23 de fevereiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 40004/2023.
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 40004/2023 (Processo Administrativo nº 40004/2023). Vejamos a seguir: 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do 
pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão; Rua Francisca 
Garrido de Sousa; Rua Francisco Batista Silva; Rua Bartolomeu Buriti; Rua Maria Farias de Assis; 
Rua Roberto Wilson Moura; Rua Cícero Eufrásio da Silva; Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da 
Cidade de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de 
repasse 1080659-09/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) 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: 11h:00min (onze 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, 24 de março de 2023.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 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: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 24 de Março de 2023
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
O Município de Cubatí, Estado da Paraíba, através do Presidente da CPL, vem através 

deste tornar público a RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 
N.º 0009/2023, ONDE SE LÊ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOR-
NECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA (Pães, Bolos e Tortas Diversas, e 
Salgados), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB AS 08:00HS, PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 0009/2023 LER-SE-Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA (Pães, Bolos e Tortas 
Diversas, e Salgados), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, PREGÃO PRESENCIAL N.º 
0002/2023 , sem alterações nas demais clausulas.

Cubatí - PB, 24 de Março de 2023
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2023, que objetiva: Contratação 
de empresa do ramo pertinente para realizações de pequenas cirurgias ambulatoriais, destinados 
a atender a população reconhecidamente carente do município, exercício 2023; ADJUDICO o seu 
objeto a: M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 162.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 23 de Março de 2023
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para realizações de pequenas cirurgias ambulatoriais, destinados 
a atender a população reconhecidamente carente do município, exercício 2023; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS 
LTDA - R$ 162.500,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Março de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00– SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005; 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2010; 
04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006.2011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA, 12.122.2006.2062, 12.122.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2016/12.3
61.2001.2019; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 10.301.2002.2034/10.
301.2002.2035,10.301.2002.2036; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.24
1.2003.2041/08.243.2003.2043/08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244.2003.2050. Elemento 
de Despesa: 339030 – Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Damião e: CT Nº 00046/2023 - 15.03.23 até 24.12.23 - WELLINGTON CARLOS FERNANDES 
CAMARA - R$ 43.657,50; CT Nº 00047/2023 - 15.03.23 até 31.12.23 - EDILSON DE LIMA ME - R$ 
166.795,40; CT Nº 00048/2023 - 15.03.23 até 31.12.23 - J.T.A. COM, DE ARTIGOS DSCARTAVEIS 
LTDA ME - R$ 234,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamada Pública nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05:00 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.306.2001.2014, 12.361.2001.2015, 12.361.2001.2016. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00049/2023 
- 15.03.23 - LUCIVAL DA SILVA FERREIRA - R$ 39.000,00; CT Nº 00050/2023 - 15.03.23 - MARIA 
ESTELA SANTOS COSTA - R$ 21.000,00; CT Nº 00051/2023 - 15.03.23 - FRANCISCO DE ASSIS 
SALES PATRICIO - R$ 20.700,00; CT Nº 00052/2023 - 15.03.23 - MARIO SANTOS ARAUJO - R$ 
27.324,00; CT Nº 00053/2023 - 15.03.23 - LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS - R$ 36.950,00; 
CT Nº 00054/2023 - 15.03.23 - COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO - R$ 15.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

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

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste município; 
ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
- R$ 1.248.081,90; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 424.527,20; 
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 5.961,80; CIRUR-
GICA MONTEBELLO LTDA - R$ 5.773,30; DROGAFONTE LTDA - R$ 49.808,90; EMPRESA CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 16.140,00; HOS-
PDROGAS COMERCIAL LTDA - R$ 31.670,00; MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI - R$ 18.280,20; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 
10.053,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 7.626,86; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 295,20; PHOSPODONT LTDA - R$ 221,50; VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 45.600,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 525.368,10.

Esperança - PB, 23 de Março de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.248.081,90; ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 424.527,20; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 5.961,80; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
5.773,30; DROGAFONTE LTDA - R$ 49.808,90; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 16.140,00; HOSPDROGAS COMERCIAL 
LTDA - R$ 31.670,00; MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EIRELI - R$ 18.280,20; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 10.053,00; NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 7.626,86; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 295,20; PHOSPODONT LTDA - R$ 221,50; VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA. - R$ 45.600,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 525.368,10.

Esperança - PB, 23 de Março de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
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 parcelada de 
medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municí-
pio; ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 133.871,60; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
47.530,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 20.140,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 42.090,00; 
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 17.400,00; MCW 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 15.600,00; MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 
1.200,00; MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA - R$ 2.800,00.

Esperança - PB, 23 de Março de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos 
psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 133.871,60; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 47.530,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 20.140,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 
42.090,00; ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 17.400,00; 
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 15.600,00; MD MATERIAL HOSPITALAR EI-
RELI - R$ 1.200,00; MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA - R$ 2.800,00.

Esperança - PB, 23 de Março de 2023
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 14 de abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenha-
ria para executar obra civil pública de reformas e ampliações nas escolas da rede municipal de 
ensino deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 14 de abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de conclusão de  quadra poliesportiva e reforma de Ginásio de 
esporte neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/.

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 17 de abril de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
engenharia para executar obra civil pública de construção de ginásio poliesportivo e campo com 
grama sintética neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/. 

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 11:00 horas do dia 17 de abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de reforma e ampliação na escola da rede municipal de ensino 
Serafina Ribeiro deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/. 

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Gov. 

Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 18 de abril de 2023, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia para executar obra 
civil pública de manutenção dos prédios públicos deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, conside-
radas 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. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/.

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 19 de abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de abastecimento de água na comunidade dos Manecos neste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529.. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/. 

Gurinhém - PB, 24 de março de 2023.
VILMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2018, em 02.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA INSTITUI-

ÇÕES PÚBLICAS
OBJETO DO ADITIVO:  Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00102/2021, em 30.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS 

JUNTO AS UBS’S, PSF’S, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE, NO 
MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO 
AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
307.777,91; CIRURGICA SERRA MAR LTDA - R$ 4.935,02; DROGAFONTE LTDA - R$ 62.862,80.

Ibiara - PB, 22 de Março de 2023
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO 
AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 307.777,91; CIRURGICA SERRA MAR LTDA - R$ 
4.935,02; DROGAFONTE LTDA - R$ 62.862,80.

Ibiara - PB, 22 de Março de 2023
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021. Contrato: 00324/2021-CPL. Aditivo: 03. 
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 
DE ITAPOROROCA. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 
509.420,32 (QUINHENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E DOIS CEN-
TAVOS). Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outrosdo Município de Itapororoca:

08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 15 451 0501 1012 Const de Calçamentos, 
Meio–Fios e Galeri as, 000170 4490.51 99 Obras e Instalações, 1510 Outras Transferências de 
Convênios ou Contratos de Repasse da União, 000171 4490.51 99 Obras e Instalações, CON-
TRATO DE REPASSE Nº 1064184–13 – MINISTÉRIO DAS CIDADES Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 
Data da Assinatura do Contrato: 27 de dezembro de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 07 de 
Novembro de 2022. Vigência do Aditivo: 17/04/2023. 

Itapororoca - PB, 07 de Novembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 003/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 00008/2022, originada do Pregão Presencial nº 00008/2022, realizado 
pelo Fundo Municipal de Saúde de Capim, em favor da empresa PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS 
E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 32.194.799/0001-90.

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde de Lagoa de Dentro.

VALOR TOTAL: R$ 187.140,75 (Cento e Oitenta e Sete mil cento e quarenta reais e setenta 
e cinco centavos).

FONTES DE RECURSOS: FMS, SUS/PAB, NASF e FNS. 
Lagoa de Dentro(PB), 8 de março de 2023.   

CRISTIANA ALVES DOS SANTOS
GESTORA DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
PROCESSO N.º 015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00009/2023
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção, destinados ao atendimento das 

necessidades das secretarias e Fundos Municipais.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe as 
empresas: LUCIANO DA COSTA VIEIRA, CNPJ nº 11.025.492/0001-96 – itens: 01,02,03,04,05,06,07,08
,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,29,35,36,37,40,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,6
2,63,66,67,68,74,75,76,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,102,106,107,108,109,110,11
1,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,125,126,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,13
9,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,1
64,165,166,167,168,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,
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, 31,32,38,41,42,43,64,65,69,70,71,73,81,91,93,101,1
03,124,151,169 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), 24 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 15/2023

ADESÃO Nº 003/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022, Ata de Registro de Preços nº 00008/2022, realizado 

pelo Fundo Municipal de Saúde de Capim.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTI-

LIDADES LTDA, CNPJ nº 32.194.799/0001-90.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 187.140,75 (Cento e Oitenta e Sete mil cento e quarenta reais e setenta 

e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 08/03/2023 a 31/12/2023
FONTES DE RECURSOS: FMS, SUS/PAB, NASF e FNS.

Lagoa de Dentro(PB), 8 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 040/2022, Pregão Presencial nº 0002/2022. 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO e a empresa RONALDO OLIVEIRA 
SOUSA JÚNIOR, CNPJ nº 26.561.204/0001-95. Objeto: prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo 
de vigência do Contrato de nº 040/2022, iniciando em 16 de março de 2023, até 16 de março de 
2024, com acréscimo no valor de R$ 46.440,00 (Quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais).

Lagoa de Dentro(PB), 10 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 14/2023
ADESÃO Nº 002/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, Ata de Registro de Preços nº 00009/2022, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Capim.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTI-

LIDADES LTDA, CNPJ nº 32.194.799/0001-90.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos, para atender as necessidades das secre-

tarias e Fundos Municipais.
VALOR TOTAL: R$ 210.862,00 (Duzentos e dez mil oitocentos e sessenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 08/03/2023 a 31/12/2023
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, FNDE, FMS, SUS/PAB, NASF, FNS, FMAS, FPM, 

ICMS e DIVERSOS.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 18/03/2023 – Republicado por incorreção.

Lagoa de Dentro(PB), 8 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 18/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000004/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 14.241.216/0001-53.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 291.581,80 (Duzentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e um reais 

e oitenta centavos).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 19/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000004/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 31.661,50 (Trinta e um mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta 

centavos).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 21/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000004/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

26.156.923/0001-20.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 12.325,70 (Doze mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 22/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000004/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 13.266,00 (Treze mil duzentos e sessenta e seis reais).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 23/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000004/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 07.294.636/0001-32.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 1.360,00 (Um mil trezentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de março de 2023     27Publicidades



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 35/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000001/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 20.008.831/0001-17.
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais Hospitalares, para atender as necessidades da 

Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 8.886,85 (Oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 31/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000001/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL 

LTDA, CNPJ nº 37.844.417/0001-40.
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais Hospitalares, para atender as necessidades da 

Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 1.352,00 (Um mil trezentos e cinquenta e dois reais).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 36/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 000001/2023
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: M TESTA CONFECÇÃO ME, CNPJ nº 23.829.339/0001-09.
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais Hospitalares, para atender as necessidades da 

Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro.
VALOR TOTAL: R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais).
FONTES DE RECURSOS: ESF, FMS, SUS/PAB e FNS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
CRISTIANA ALVES DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 24/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 00006/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS 

EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, saneantes e descartáveis, destinados 

ao atendimento das necessidades das secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde de 
Lagoa de Dentro.

VALOR TOTAL: R$ 434.313,80 (Quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e treze reais e 
oitenta centavos).

FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, FMAS, FMS, PSF, SUS/PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 25/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 00006/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 20.008.831/0001-17.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, saneantes e descartáveis, destinados 

ao atendimento das necessidades das secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde de 
Lagoa de Dentro.

VALOR TOTAL: R$ 10.192,00 (Dez mil cento e noventa e dois reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, FMAS, FMS, PSF, SUS/PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/12/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 29/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 00008/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CONTRATADA: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 38.087.485/0001-75.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinadas ao atendimento das 

necessidades dos munícipes carentes do Município de Lagoa de Dentro ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar no Município de Lagoa de Dentro.

VALOR TOTAL: R$ 621.459,00 (Seiscentos e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove 
reais).

FONTES DE RECURSOS: FMAS, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 20/03/2023 a 31/03/2023.

Lagoa de Dentro(PB), 20 de março de 2023.
JOSÉ PEDRO DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2023
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Locação 

de veículos tipo passeio e utilitário para ficar à disposição das Secretarias de Saúde, Educação e 
Assistência Social do Município de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2023
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento para o exercício de 2023, correrão por conta da seguinte dota-
ção: RECURSOS: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 15401030 
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% 
- 000193 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 20.700 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – SAÚDE 
- 000307 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 16000000 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - - 001406 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 10 302 1008 2047 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO 
BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS – SAÚDE - 000364 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA - 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - 001436 3390.39 99 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e CT Nº 90901/2023 - LOCALIZA 

VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, CNPJ Nº 02.491.558/0001, VALOR 128.280,00.
Manaíra/PB, 20 de março de 2022. 

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023
OBJETO: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar do Município de Manaíra 

– PB, conforme o Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2023
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento para o exercício de 2023, correrão por conta da seguinte 
dotação: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANU-
TENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12 361 1005 2021 MANUTENÇÃO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDA-
MENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%; 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHEMDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE- MDE; 12 367 1005 2108 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE – MDE. ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.35 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA; OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até 31/12/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº 91101/2023 - ADELMO DA 

SILVA ALVES – CPF Nº 219.618.518-30, VALOR: R$ 63.000,00; CT Nº 91102/2023 - EVERALDO 
SITONIO DOS SANTOS – CPF N° 065.281.254-65 – VALOR: R$ 58.500,00,00; CT Nº 91103/2023 
- JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES – CPF N° 090.472.724-63 – VALOR: 54.500,00; CT Nº 
91104/2023 - RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA - CPF Nº 708.157.074-79 – VALOR: R$ 
62.500,00 CT Nº 91104/2023.

Manaíra/PB, 16 de março de 2023. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender 

as ne-cessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra - PB.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e decreto nº 10.024/19.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 00007/2023
RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 GESTÃO E 

MANUTEN-ÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 15001002 RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IM-POSTOS – SAÚDE - 000304 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO – 16000000 
TRANSFERÊN-CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - 001401 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO - 10 
302 1008 2047 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
- 15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – SAÚDE - 000361 3390.30 99 
MATERIAL DE CONSUMO - 16000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVE-NIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - 001431 
3390.30 99 MATERI-AL DE CONSUMO.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2023.
PARTES CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e Contrato nº 90701/23-APOGEU 

CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME - CNPJ Nº 
02.911.193/0001-68 - VALOR: R$ 27.982,30; Contrato nº 90702/23- DENTEMED EQUIPAMEN-
TOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP - CNPJ Nº 07.897.039/0001-00 – VALOR: R$ 22.694,38; 
Contrato nº 90703/23-DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - CNPJ Nº 44.223.526/0001-06 – VA-
LOR: R$ 21.514,00; Contrato nº 90704/23- EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODÊ – CNPJ Nº 
10.651.944/0001-82 - VALOR: R$ 16.125,00; Contrato nº 90705/23-ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ Nº 09.478.023/0001-80 – VALOR: R$ 
2.993,50; Contrato nº 90706/23-ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME – CNPJ Nº 03.965.517/0001-
03 – VALOR: R$ 27.354,75 

VALOR TOTAL: 118.663,93.  
Manaíra/PB, 16 de Março 2023.

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

CAMARA MUNCIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
Nos termos dos elementos constantes na Justificativa que instrui o processo e observado o pa-

recer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica para acompanhamento da gestão da Câmara Municipal de Manaíra 
na Prestação de serviços contínuos, Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica, 
compreendendo a defesa dos interesses junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, assessoramento jurídico, elaboração de estudos técnicos sobre propostas 
e pré-projetos de leis quando demandados e auxílio em matérias administrativas para a Câmara 
Municipal de Manaíra/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ISRAEL RAMORA SOCIEDADE INDEVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ Nº. 45.746.733/0001-08 – 
VALOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Manaíra- PB, 09 de março de 2023
LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO

Presidente

CAMARA MUNCIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20301/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2023
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para acompanhamento da gestão da Câmara Mu-

nicipal de Manaíra na Prestação de serviços contínuos, Técnicos Especializados em Assessoria e 
Consultoria Jurídica, compreendendo a defesa dos interesses junto ao Tribunal de Contas da União e 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, assessoramento jurídico, elaboração de estudos técnicos 
sobre propostas e pré-projetos de leis quando demandados e auxílio em matérias administrativas 
para a Câmara Municipal de Manaíra/PB.

PARTES: CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA.
CONTRATADO(S): ISRAEL REMORA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 

45.746.733/0001-08
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.100 CÂMARA MUNICIPAL - 01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO 

DE OUTRAS DESPESAS LEGISLATIVAS - 000009 3390.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 

Manaíra- PB, 10 de março de 2023.
LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2023 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2023 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. Data de abertura: 05/04/2023 
às 14h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio 
Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias 
úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 23 de março de 2023.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 10 de Abril de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: www.
matinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 24 de março de 2023
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
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 16:00 horas do dia 05 de Abril de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresas regionais de acordo 
com Decreto Municipal 001/2023 para aquisição de carnes e frango in–natura e derivados do leite 
para atender as diversas secretarias do Município de Mato Grosso–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 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas 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, 24 de Março de 2023
FRANCISCO MANOEL DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Passagem
AVISO DE ADIAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/PB, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO OFICIAL, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS, O ADIAMENTO DA LICITAÇÃO DIVULGADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 
2023 NO DOE, JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO EDITAL 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, PARA O DIA 17 DE ABRIL DE 2023, ÀS 09:00 (NOVE) 
HORAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/PB. ASSIM SENDO, SERÁ 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM – PB.

QUALQUER INFORMAÇÃO PODERÁ SER OBTIDA NO SETOR DE LICITAÇÃO NO EN-
DEREÇO ACIMA MENCIONADO, NOS HORÁRIOS DE EXPEDIENTE NORMAL. 

PASSAGEM-PB, 24 DE MARÇO DE 2023.
ARMANDO GOMES FERREIRA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 07 de abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado de Material de Laboratório 
da prefeitura municipal de paulista. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 23 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:30 horas do dia 07 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais esportivos no Municipio de Paulista 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 23 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:30 horas do dia 07 de abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de urnas funerárias e serviços funerários 
destinados a atender as solicitações da secretaria de ação social do município de paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 23 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 07 de abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Equipamentos e Supri-
mentos de Informática destinada a diversas secretarias deste município de Paulista/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 23 de março de 2023
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00017/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00017/2023, com 
objeto aquisição de material de laboratório. Teve como vencedores as empresas DIAGFARMA 
COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ Nº 
11.426.166/0001-90 com o valor global de R$ 291.793,00 (dezesseis noventa e um mil setecentos 
e noventa e três reais).

Pedra Branca-PB, 15 de março de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0018/2023, cujo objeto 
Material odontológico para atender as necessidades das UBS do município de Pedra Branca-PB. Tem 
como vencedora KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI com 
o valor global de R$ 108.373,16 (cento e oito mil trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos)

Pedra Branca-PB, 24 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0019/2023, cujo objeto 
Material odontológico para atender as necessidades do CEO do município de Pedra Branca-PB. 
Tem como vencedora KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – 
EIRELI com o valor global de R$ R$ 212.688,30 (duzentos e doze mil seiscentos e oitenta e oito 
reais e trinta centavos).

Pedra Branca-PB, 24 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0018/2023, cujo objeto 
Material odontológico para atender as necessidades das UBS do município de Pedra Branca-PB. Tem 
como vencedora KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI com 
o valor global de R$ 108.373,16 (cento e oito mil trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos)

Pedra Branca-PB, 24 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0019/2023, cujo objeto 
Material odontológico para atender as necessidades do CEO do município de Pedra Branca-PB. 
Tem como vencedora KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – 
EIRELI com o valor global de R$ R$ 212.688,30 (duzentos e doze mil seiscentos e oitenta e oito 
reais e trinta centavos).

Pedra Branca-PB, 24 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, objetivando o Registro de Preço. Contratação de empresa para eventual aquisição parcelada 
de vasilhame de gás (GLP) 13kg vazio e recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, para 
atender as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pitimbu, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00hs do dia 
05/04/2023, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua: João José 
Monteiro de Souza, 31 – Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações e edital 
através do https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no 
horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 24 de Março de 2023
CLÁUDIA IZABEL DA SILVA MAIA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 05 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ARTROPLASTIA PARA LUXAÇÃO 
RECIDIVANTE PARA ATM (UNILATERAL E BILATERAL). Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 24 de março de 2023
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAS MÉDICOS (ITENS REMANESCENTES). Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 
05 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 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 24 de março de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, entrega parcelada mediante solicitação, para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Riacho de Santo Antônio–PB; ADJUDICO o seu objeto a: WELINGTON 
OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 212.599,70.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2023, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, entrega parcelada mediante solicitação, para atender as necessidades das Secretarias 
do Município de Riacho de Santo Antônio–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 212.599,70.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Março de 2023
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Contratação de 
Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar deste Município 
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; ADJUDICO o seu objeto 
a: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 207.551,75.

Riacho de Santo Antônio - PB, 16 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: Contratação de Empresa 
para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar deste Município em 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 207.551,75.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Março de 2023
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:15 horas do dia 11 
de Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas 
com os seguintes equipamentos: som, palco, gerador, iluminação, destinada a realização dos 
eventos a serem realizados junto a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; ADJUDICO o seu objeto a: JANAINA DARKE PEREIRA 
MORAES - R$ 173.760,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JANAINA DARKE PEREIRA MORAES - R$ 173.760,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Março de 2023
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas 
do dia 11 de Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE 
FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 24 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Ofi

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 12:00 horas 
do dia 11 de Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA 
PARCELADA DE PRÉ–MOLDADOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 24 de Março de 2023
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a 
Merenda Escolar deste Município em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.306.2004.2006 
– PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00011/2023 - 22.03.23 - WELINGTON 
OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 207.551,75.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO
DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, entrega 

parcelada mediante solicitação, para atender as necessi-
dades das Secretarias do Município de Riacho de Santo 
Antônio–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 –  
02060.12.361.2005.2007 – 02060.12.361.2005.2058 – 
02060.12.366.2010.2014 –02060.12.361.2005.2097 
– 02080.10.302.2015.2022 – 02080.10.302.2015.2032 
–02080.10.301.2013.2019 – 02080.10.301.2013.2089 
– 02090.08.244.2018.2028 –02090.08.244.2018.2080 – 
02090.08.244.2018.2082 – 02090.08.244.2018.2085 –Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00012/2023 - 22.03.23 - WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO 
NUNES - R$ 212.599,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO
DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNE-

CIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE 
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 
– 02050.18.541.0003.2052 – 02060.12.361.2005.2097 
–02070.13.392.2011.2015 – 02080.10.302.2015.2022 
– 02090.08.244.2018.2028 –02100.15.122.2019.2029 – 
02110.04.123.1003.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00015/2023 - 23.03.23 - JANAINA DARKE PEREIRA MORAES 
- R$ 173.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cance-

lamento da sessão pública das 13:00 hs do dia 24 de Março 
de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas a 
Tomada de Preços nº 00005/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em construção civil, para a conclusão da 
execução dos serviços de pavimentação de ruas na Zona Rural 
do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de Repasse 
n.° 1073608–40/2020 e convênio n° 906830/2020 – MDR. Jus-
tificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 24 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de 

Santa Luzia/PB, torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00008/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa 
especializada para Construção de Base Descentralizada do 
SAMU do município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio nº 
046/2022, o Resultado do Julgamento das propostas de preços, 
com base no Relatório Técnico, a Comissão de Licitação fez as 
seguintes considerações: Licitantes classificados por atender as 
exigências do instrumento convocatório: 

1º Lugar: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 
769.698,78;

2º Lugar: F. COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCA-
COES EIRELI - Valor: R$ 782.180,82;

3º Lugar: COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- Valor: R$ 790.556,95;

4º Lugar: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- Valor: R$ 798.692,52.

Licitantes desclassificados por não atender as exigências 
do instrumento convocatório, considerações da Comissão: 
A empresa A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- CNPJ: 20.256.412/0001-02, com Valor: R$ 781.988,52. A 
planilha orçamentária do licitante não é a mesma planilha 
orçamentaria do projeto. A empresa ULTRA SOLUCOES E 
SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87, com Valor: 
R$ 797.949,65. Foi verificado que a licitante apresentou 
uma quantidade acima da planilha orçamentária do projeto: 
item 14.3.4, onde a quantidade de referência são 2 unida-
des e a licitante apresentou 3 unidades; e apresentou uma 
quantidade inferior da planilha orçamentária do projeto: 
onde a quantidade de referência são 33,73 m² e a licitante 
apresentou 10,47 m² unidades, no item 17.7.1. A empre-
sa NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
35.858.155/0001-48, com Valor: R$ 815.000,00. Foi verifi-
cado que a licitante apresentou valor unitário acima do valor 
de referência nos itens da planilha orçamentária do projeto: 
item 1.2, onde o valor de referência é R$ 60,25 e a licitante 
apresentou R$ 61,36; item 2.1, onde o valor de referência 
é R$ 77,55 e a licitante apresentou R$ 85,74; item 3.1.1, 
onde o valor de referência é R$ 80,66 e a licitante apresen-
tou R$ 82,37; item 3.1.2, onde o valor de referência é R$ 
20,82 e a licitante apresentou R$ 21,48; item 3.1.3, onde o 
valor de referência é R$ 19,66 e a licitante apresentou R$ 
19,98. A empresa PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI - 
CNPJ: 13.721.826/0001-91, com Valor: R$ 839.005,72. Foi 
verificado que apresentou valor unitário acima do valor de 
referência nos itens da planilha orçamentária do projeto: 
item 1.2, onde o valor de referência é R$ 60,25 e a licitante 
apresentou R$ 63,23; item 2.1, onde o valor de referência é 
R$ 77,55 e a licitante apresentou R$ 88,21; item 3.1.1, onde 
o valor de referência é R$ 80,66 e a licitante apresentou R$ 
84,79; item 3.1.2, onde o valor de referência é R$ 20,82 e 
a licitante apresentou R$ 22,12; item 3.1.3, onde o valor de 
referência é R$ 19,66 e a licitante apresentou R$ 20,57. 
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, no Prédio Sede 
da Prefeitura “Paço Quipauá”, no endereço Praça Estanislau 
de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade 
de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, no horário 08:00 
às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 24 de março de 2023.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público, 

para conhecimento dos interessados, que o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço por item, com objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para execução dos serviços de substituição de 
lâmpadas convencionais para iluminação pública de LED no 
Município de São José de Piranhas/PB, que teve sua sessão 
suspensa por motivo de impugnação ao edital por parte de 
licitante interessado; e, em virtude dessa impugnação ter 
sido acatada, após as devidas análises, consequentemente 
foram feitas modificações necessárias que resultaram na 
alteração do Termo de Referência. Foi revisto também e 
alterado em parte, o exigido na Documentação de Habilita-
ção. Assim, fica remarcada a abertura das propostas para 
o dia 10 de abril de 2023, às 09h00min. O novo edital será 
publicado com as devidas alterações. A licitação ocorrerá 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital atra-
vés do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 24 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada 

para Reforma e Ampliação do Auditório da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Antônio Pedro dos Santos no Muni-
cípio de São Sebastião de Lagoa de Roça–PB). LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
- Valor: R$ 368.041,46. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licita-
ção, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião 
de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
23 de Março de 2023

MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que 
objetiva: Contratação de Empresa Técnica Especializada Para 
Pavimentação de diversos Trechos da zona urbana do Município 
De São Sebastião De Lagoa De Roça (área central) conforme 
termo de referência e especificações anexo. CONTRATO DE 
REPASSE Nº.1080434–21 , SICONV 922547 – Ministério do 
Desenvolvimento Regional; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE 
CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - R$ 
419.569,25.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
24 de Março de 2023

SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2023

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 DV00005/2023, que objetiva: Contratação de 
empresa para preparação e Instalação do Serviço de WIFI, 
câmeras de Segurança Onboard com acesso em tempo real, 
para serem instalados nos veículos deste Município; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - R$ 17.508,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
24 de Março de 2023

SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Cen-
tro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para prestação de serviço  de 
reparos  e manutenção em sistemas de ar condicionados dos 
veículos e maquinários desta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 
Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 24 de Março de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Cen-
tro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição parcelada de material médico para uti-
lização na prevenção, controle e vacinação, contra o COVID-19, 
no Município de Solânea. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 24 de Março de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202
O Prefeito do Município de Solânea, torna público que o 

Pregão Presencial nº 0002/2023, cujo objeto é a Aquisição de 
peças automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados 
a Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos leves, perten-
centes a Prefeitura de Solânea/PB. Foi REVOGADO por razões 
de interesse público,  nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, 
conforme decisão exarada nos autos do processo licitatório.

Solânea/PB, 22 de Março de 2023.
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0023/2023
OBJETO: Aquisição de Peixes e gêneros secos, destinados à 

distribuição com pessoas carentes do nosso município durante a 
Semana Santa/2023. Foram considerados vencedores do certa-
me, os licitantes: AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HOR-
TIFRUTIGRANGEIROS LTDA – item 01 - Valor: R$ 103.500,00; 
ACM MERCNTIL LTDA – itens: 02 E 03 - valor R$ 39.500,00. 
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, a Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 23 de Março  de 2023
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 50/2023. A Pregoeira torna público, 
para conhecimento dos interessados, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, visando 
objeto para contratação de empresa especializada na exploração 
comercial de espaço público, onde ocorrerá o São João de 
Sousa, por meio de captação de recursos de terceiros, como 
patrocínios, comercialização de espaços e outros. A empresa 
será responsável pela organização de todo evento junino, tanto a 
montagem da estrutura, como também contratação e apresenta-
ção de artistas, de acordo com as exigências expressas no termo 
de referência do edital. Abertura das propostas: 11/04/2023 às 
09h, (através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edi-
tal ainda disponível: www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 24 março de 2023.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 
- Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO 
CLÍNICO PARA USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 11 de Abril 
de 2023. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 11 de 
Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 24 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 
390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
CURATIVOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE. Abertura da sessão pública: 11:30 horas 
do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 11:35 horas 
do dia 11 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.
sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 24 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 
390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PARA O CEO, ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE E PROGRAMA DE IMPLANTES 
ODONTOLÓGICOS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:35 horas 
do dia 12 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.
sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 24 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 
- Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO 
AO PROGRAMA DE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS NO 
CEO. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 12 de 
Abril de 2023. Início da fase de lances: 11:35 horas do dia 12 
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) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 24 de Março de 2023
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de março de 2023 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
Processo Administrativo nº 056/2023

OBJETIVO Aquisição parcelada de cestas básicas prontas, para distribuição entre as pessoas em 
vulnerabilidade social, atendendo os programas desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento 
Humano, Emprego e Renda do Município de Teixeira/PB.

DATA DA SESSÃO: Dia 10 de Abril de 2023, às 08h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 24 de março de 2023.
CHARLLES MARÇAL SOARES

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Processo Administrativo nº 061/2023

OBJETIVO Aquisição parcelada de Gás de Cozinha GLP e fornecimento parcelado de Água 
adicionada de sais acondicionada em garrafões plásticos, para atender as necessidades de todas 
Secretarias do município de Teixeira/PB.

DATA DA SESSÃO: Dia 10 de Abril de 2023, às 13h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 24 de março de 2023.
CHARLLES MARÇAL SOARES

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023
Processo Administrativo nº 062/2023

OBJETIVO Aquisição parcelada de pneus novos e assessórios, destinados a manutenção da 
frota de veículos a serviço do município de Teixeira/PB.

DATA DA SESSÃO: Dia 11 de Abril de 2023, às 08h30min;
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional 

de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo site www.teixeira.pb.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do www.tce.pb.gov.br.

Teixeira – PB, 24 de março de 2023.
CHARLLES MARÇAL SOARES

PREGOEIRO OFICIAL PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.101/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, às 

09hs:00min do dia 10 de abril de 2023,  licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do 
tipo menor preço por item, para: Aquisição de material de consumo destinado ao laboratório 
do município de vista serrana ,  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/PMV

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 06 de abril de 2023,  licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do 
tipo menor preço por item, para: Aquisição de equipamento e  material cirúrgicos de castra-
ção de cães e gatos  destinada as atividades da prefeitura municipal de Vista serrana-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.portalde-
compraspublicas.com.br

VISTA SERRANA - PB, 17 de março de 2023 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação 

supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução 
de serviços para adequação dos poços dos elevadores existentes no prédio do Fórum Afonso 
Campos na Comarca de Campina Grande foi DESCLASSIFICADA a empresa   CLIMOAR  
CLIMATIZAÇÃO LTDA. Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo do Art. 48,§ 3º da 
Lei 8.666/93.

João Pessoa, 24  de março de 2023
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

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

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20230020000000004 
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
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

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

N O T A
Prezado (a) Cooperado (a),
Por motivos de força maior a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da cooperativa COOFISIO 

será realizada no Auditório da OCB/PB, localizado AV. Coremas, 498 Centro, João Pessoa/PB. 
Mantendo-se o mesmo horário e a mesma ordem do dia.

CONVOCATÓRIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Presencial
O Presidente da Cooperativa de Serviços Fisioterapêuticos da Paraíba LTDA, usando de suas 

atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, e de conformidade com decisão do conselho 
Administrativo em reunião no dia 07 de Fevereiro dois mil e vinte e três, convoca seus associados, 
que nesta data somam-se (85) oitenta e seis em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, modalidade presencial, a ser realizada no dia 23 de março de 
dois mil e vinte e três no Auditório da OCB/PB, localizado Av. Coremas, 498, Centro. João Pessoa/
PB, ao seguintes horários e “quorum” para instalação:, ás 13:00h em primeira convocação com 
presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em Segunda convocação ás 14:00h com 
presença da metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação, ás 15:00h 
com presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte: Pauta da AGO: 
1-Eleição dos membros dos conselhos Administrativo e Fiscal 2-Prestação de contas do Exercício 
2022, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 3- Destinação das sobras  das perdas de 2022; 
4-Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal;  5-Apresentação e apreciação do Plano de Ações para 2023.

João Pessoa, 22 de março de 2023

 
Francisco de Assis Pinheiro Filho

Presidente da COOFISIO-PB

EDITAL DE 1ª., 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA Rivaldo Jose da 
Silva Presidente da Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde, (AGRICONDE) inscrita na 
CNPJ 17.489.702/0001-83 no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 36 ( trinta e seis) associados, em 
condições de votar para participar da Assembleia Geral Ordinária  a ter lugar no dia 03 de abril de  
2023, realizar-se na seda da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Rick Charles, 
às 13:00 em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14:00 
horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 15:00 
horas em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar 
sobre a seguinte assunto: 1 - Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo, Balanço, 
Demonstração das Contas de Resultado as Sobras e Perdas do exercício, Parecer do Conselho Fiscal 
e Previsão de atividades para o exercício de 2023.; 2 - Eleição para o Conselho Fiscal, podendo 
renovar 1/3 (um terço) de seus membros,  3 - Outros Assuntos de Interesse

Pitimbu – PB, 23 de março de 2023.
Rivaldo Jose da Silva 

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA ELETRÔ-
NICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL 
SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: 
ARES-PB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI CNPJ 21.119.443/0001-76, PARA PARTICIPAREM DA AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, 
DIA 29 DE MARÇO DE 2023, ÀS 11:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 11:30H EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, 
SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEM-
BLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR 
E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.   

CAMPINA GRANDE, 24 DE MARÇO DE 2023.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂN-
CIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA 
ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTA-
TUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR 
TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: COMBATE SEGURANÇA DE VALORES LTDA CNPJ 
02.322.136/0001-43, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 29 DE MARÇO DE 2023, ÀS 16:00H  
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 16:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER 
NÚMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO 
PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA 
DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉTIMA E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDINIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 24 DE MARÇO DE 2023.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA ELETRÔ-
NICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL 
SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: 
FALCONSEG SEGURANÇA DE VALORES LTDA CNPJ 05.554.220/0001-80, PARA PARTICIPAREM DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, 
DIA 29 DE MARÇO DE 2023, ÀS 08:30H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:00H EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, 
SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEM-
BLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR 
E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDINIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 24 DE MARÇO DE 2023.

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE-PB

RUA: JOÃO DE LEMO PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
TELEFONE 3321-3155 / (83) 98879-4158

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os Trabalhadores em Administradoras 

de Condomínio de Edifícios, Trabalhadores em Condomínio de Edifícios, Trabalhadores em Lavan-
deria de Roupas do município de Campina Grande para comparecerem no dia 28/03/2023 (vinte e 
oito de março de dois mil e vinte e três), na Rua João de Lemos Pessoa, n°95, Sandra Cavalcante, 
ás 08h:30min em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, para 
discussão e deliberação das seguintes pautas:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir e aprovar as cláusulas que irão compor o TERMO ADITIVO referente a Convenção 

Coletiva ano 2023;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

Campina Grande (PB), 25 de março de 2023.
Alexandre Pereira da Silva

Presidente

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂN-
CIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (SINDVIGILANTES-CG) O PRESIDENTE DESTA 
ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTA-
TUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR 
TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRASNPORTE 
DE VALORES LTDA CNPJ 10.446.347/0001-16 MATRIZ, FORÇA ALERTA SEGURANÇA E 
TRASNPORTE DE VALORES LTDA CNPJ 10.446.347/0004-69 FILIAL, PARA PARTICIPAREM 
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁ-
RIO SEGUINTE, DIA 29 DE MARÇO DE 2023, ÀS 14:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E 
ÀS 14:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE PRESENTE. NA 
SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA 
LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA, 
A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO 
DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E OS SEUS 
PARÁGRAFOS DA CCT EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 24 DE MARÇO DE 2023.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURU PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURU - PB, inscrito no CNPJ sob o nº: 

08.888.919/0001-75, com Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho sob o número: 
L072 P018 A1973, com endereço na Rua Manoel Carneiro, 111 - Centro, Juru-PB, CEP: 58.750-
000, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais, do Município de Juru/PB, à participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Juru – PB, a ser realizada no dia  22 de 
abril de 2023, na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, 
em primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum 
estatutário,  para  tratar  da seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a 
sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não que exerçam suas atividades 
no meio rural,  em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município, 
individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de Juru/PB, nos termos do 
Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Juru/PB; 2) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1.

Juru/PB, 25 de março de 2023
ANTONIO SILVÉRIO DA SILVA

Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da COOPED – Cooperativa dos Pediatras da Paraíba - CNPJ nº 04.584.679/0001-
64), no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados, atualmente em 
número de 250 (duzentos e cinquenta) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar 
na sede da Cooperativa (Rua João Domingos, nº 91 – Miramar, João Pessoa – PB, CEP: 58.043-
010), no próximo dia 10/04/2023, às 18h00min em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 19h00min, em segunda convocação, com a 
presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou às 20h00min, em terceira 
e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar.

ORDEM DO DIA
1. Apreciação dos relatórios de atividades, prestação de contas e balanço geral dos exercícios 

relativos aos anos de 2021 e 2022, acompanhados dos referidos pareceres do conselho fiscal, 
compreendendo os relatórios de gestão, balanços patrimoniais gerais e demonstrativos contábeis;

2. Destinação das sobras apuradas ou das perdas dos exercícios de 2021 e 2022;
3. Eleição e posse dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal;
4. Outros assuntos de interesse social.
Obs.: As inscrições das chapas para os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser 

feitas na sede desta Cooperativa até às 18:00 horas do dia 05 de abril de 2023.
João Pessoa/PB, 24 de março de 2023.

Maria do Socorro Araújo Serrano de Oliveira 
PRESIDENTE DA COOPED - PB

WAM CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ 10.689.482/0001-92, torna 
público que requereu a SEMAPA 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo/
PB, a L.O.(Licença de Operação) 
para uma unidade habitacional 
familiar, situado na Via Litorânea, 
Lote 05 – Quadra A, Loteamento 
Villas Ponta de Campina no Mu-
nicípio de Cabedelo.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAÍBA
SICOOB PARAÍBA  

CNPJ: 11.907.520/0001-07
NIRE: 25400008140

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Paraíba - Sicoob Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 28 
(vinte e oito) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2023 às 15h00, com a presença de 2/3 (dois 
terços)  dos delegados, em primeira convocação; às 16h00, com a presença de metade mais um 
dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos 
delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem 
a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2022;
2. Destinação do resultado do exercício 2022;
Assembleia Geral Extraordinária
1. Ampla reforma do Estatuto Social;
2. Alteração do Regulamento Eleitoral;
3. Referendar a atualização do Plano de Sucessão;
4. Alteração do Regulamento do Fundo de Contingência.
A Assembleia Geral do Sicoob Paraíba ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na Unidade 

Administrativa do Sicoob Paraíba, situada à Rua João Quirino, nº 518, Bairro Catolé – Campina 
Grande/PB – CEP: 58.410-370, e transmitida através do aplicativo Sicoob Moob, disponível gra-
tuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e por meio do Moob Web disponível em 
https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos os associados, que poderão participar; 
ou por meio de boletim de voto à distância que, deverá ser enviado pelo Delegado devidamente 
assinado ao Sicoob Paraíba em até 5 (cinco) dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, através do e-mail paraiba.4480@sicoob.com.br ou entrega nas dependências 
físicas da cooperativa, em quaisquer unidade de atendimento. Essa e outras informações podem 
ser obtidas detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobparaiba/assembleias

Campina Grande/PB, 15 de março de 2023.
Paulo Cezar de Barros Martins

Presidente
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