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Estado reajusta bolsas de 
graduação e pós em até 75%

incentivo à ciência

Aumento beneficia estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. Página 13

Menino de 13 anos que matou uma professora e esfaqueou outras quatro pessoas, em SP, havia se envolvido em briga na sexta-feira. Página 19

Autor de ataque em escola tinha histórico de agressão

Foto: André Ribeiro/Estadão Conteúdo

Corpo da miss 
Mayara Nitão 
será velado, 
hoje, na capital

Jovem caiu do sexto an-
dar do prédio onde mora-
va, em São Paulo, ao tentar 
fugir de um incêndio.
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Carteiras 
estudantis de 
2022 valem só 
até sexta-feira

Policlínica vai 
atender servidores 
da Segurança 
e familiares

Unidade de saúde para 
policiais, bombeiros e fun-
cionários do Detran terá 
mais de 40 especialidades.
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Com o fim do uso da 
declaração para ter acesso à 
meia-entrada, procura pelo 
documento aumentou.
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Hospital de 
Patos realiza 
procedimento 
pioneiro

Paciente de 62 anos foi 
salvo após passar pela pri-
meira angioplastia coroná-
ria do Sertão paraibano.
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Medicamentos 
devem ficar mais 
caros a partir do 
próximo sábado

Projeção do Sindicato 
da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos é de que o 
aumento fique em 5,6%.
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Documento, entregue, 
ontem, ao governador 
João Azevêdo, tem como 
objetivo institucionalizar 
as diretrizes da segurança 
hídrica e será encaminhado 
à Assembleia Legislativa 
da Paraíba.
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Plano Estadual de Recursos Hídricos 
prevê investimento de R$ 8 bilhões

n “Embora as dúvidas possam 
ser desconfortáveis (...), às 
vezes, elas também podem ser 
vistas como uma oportunidade 
para crescer e evoluir”.

Luiz Carlos Sousa
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Com a instalação de 73 novas estações climatológicas, 
Aesa irá acompanhar o aquecimento nos municípios. 
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PB terá 1o sistema para 
monitorar clima urbano

n “Anayde sofreu preconceitos e 
discriminação de uma sociedade 
injusta que privilegiava os mais 
ricos e aqueles que tinham 
projeção social.” 

Neide Medeiros Santos
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Semob faz ajustes e 
frota de ônibus de 
João Pessoa terá 
89 viagens a mais

No total, 24 linhas passarão por 
mudanças, como readequação de 
horários e aumento do número de 
veículos.
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A viagem do presidente Lula à China tem grande relevância não somente pelos 
acordos bilaterais que o Brasil irá celebrar com gigante asiático. Quando Lula pisar em 
solo chinês, uma demanda diplomática também estará na agenda presidencial: reto-
mar as boas relações com o governo de Xi Jinping, que sofreram abalos importantes 
nos quatro anos de Jair Bolsonaro à frente da Presidência da República.  

O ataque mais relevante ao governo chinês feito na gestão de Bolsonaro se deu 
quando do surgimento do novo coronavírus, em março de 2020. O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter que, deliberadamente, “mais uma vez uma 
ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inú-
meras vidas”. E concluiu: “A culpa é da China e liberdade seria a solução”.  

A postagem provocou forte reação dos chineses, que exigiram um pedido formal de 
desculpas por parte do parlamentar, o que nunca aconteceu. A Embaixada da China ta-
chou as palavras do deputado de “extremamente irresponsáveis” e disse que ele havia 
contraído um “vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos”. À 
época, coube aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamen-
te, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, pedirem desculpas formais em nome do Brasil.  

Até hoje esse episódio é tido como um exemplo de como pôr em risco as relações 
comerciais e de cooperação entre duas nações e, por consequência, gerar uma crise di-
plomática. Uma estupidez, como opinaram especialistas em relações internacionais e 
membros do Itamaraty, a considerar que a China é o principal parceiro comercial do 
Brasil, desde 2009. Os indicativos corroboram essa condição: em 2022, os chineses im-
portaram mais de US$ 89 bilhões em produtos brasileiros, notadamente minérios e 
soja, e exportaram US$ 60,7 bilhões para o mercado nacional.  

Lula adiou a viagem à China após ser diagnosticado com uma ‘pneumonia leve’, 
mas a visita ao país asiático será remarcada para data posterior, até porque o governo 
brasileiro enxerga nessa visita oficial a possibilidade de reparar o dano diplomático 
causado pela gestão anterior e de assinar 20 acordos bilaterais com os chineses, abran-
gendo comércio, investimentos, transição energética e cooperação científica. 

Outro aspecto relevante que está na agenda de Lula é levar o Brasil a assumir um 
papel mais protagonista no Brics, grupo integrado também por China, Rússia, Índia e 
África do Sul. E esse objetivo já começou a se delinear com a assunção de Dilma Rou-
sseff à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, que é a instituição financei-
ra do bloco.    

Artigo

Diplomacia e negócios 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Laços de família
Pertenço a uma plêiade de oito irmãos 

– três deles já falecidos – e entre nós sem-
pre prevaleceu um forte sentimento de 
fraternidade e solidariedade. Meus pais 
nos deixaram preciosas lições da impor-
tância da unidade famíliar, da necessida-
de de nos mantermos juntos para enfren-
tar as intempéries e comemorar as vitórias.

Esse sentimento de família me move 
até hoje. Sou daquelas pessoas que gosta-
ram de ver pai e mãe juntos, criando seus 
filhos, compartilhando o seu crescimento 
e a sua formação, fortalecendo essa insti-
tuição tão agredida e vilipendiada, mas 
que permanece firme como estaca funda-
mental da sociedade, como elemento in-
dispensável às relações humanas.

Com o tempo, aprendi também que um 
casamento é bem mais do que a união de 
um homem e uma mulher que se atraem 
e se apaixonam. Na realidade, casar é di-
vidir espaço, tempo e responsabilidades. 
É compartilhar emoções, suportar dificul-
dades, e, sobretudo, fazer da relação um 
elemento construtivo para o nosso aper-
feiçoamento pessoal e crescimento pro-
fissional.

O meu pai costuma aconselhar: “Meu 
filho, quando escolher uma mulher para 
casar, escolha aquela com quem você gosta 
de conversar”. A frase, bem mais profun-
da do que aparenta, revela a importância 
de se ter ao lado não apenas uma amante 
e dona de casa, mas, também, uma ami-
ga, uma pessoa de confiança com quem 
você possa dividir as suas angústias, co-
memorar as suas conquistas e chorar as 
suas decepções.

Pessoalmente, não me considero um 
modelo de marido. Mas me sinto muito 
feliz e confortável, casado com a mesma 
pessoa há 45 anos, numa relação bem mais 
fortalecida do que quando sonhávamos 
vivenciar uma paixão avassaladora pelo 
resto de nossas vidas. Criamos três filhos 
com base nesses ensinamentos sobre a im-
portância da família e estamos encami-

nhando os nossos quatro netos nessa mes-
ma ‘vibe’, para usar uma expressão muito 
utilizada pela juventude do nosso tempo.

São essas reflexões que faço sempre que 
testemunho jovens casais desistindo do 
seu projeto de vida ao primeiro obstácu-
lo, à primeira dificuldade, desconhecen-
do que a verdadeira afetividade não é fei-
ta de situações voláteis, de desencontros 
passageiros, de incompreensões mais re-
solvidas.

Famílias desfeitas no seu nascedou-
ro me afligem muito. Crianças criadas 
com pais separados sofrem muito e difi-
cilmente saem ilesas dessa situação. E o 
que machuca é constatar que a falta de 
amor não é a razão principal de atitudes 
impensadas e precipitadas. Mas, sim, a 
ausência de compromisso de um para o 
outro, e de ambos para com todos que 
vivenciam a sua história e torcem pela 
sua felicidade.

As dúvidas existenciais, como as perguntas 
“de onde vim”, “para onde vou” e “qual o meu 
papel aqui”, são questões fundamentais que, 
muitas vezes, surgem na mente humana, in-
dependentemente de idade, gênero ou cultu-
ra. São profundas e têm a necessidade de com-
preender o mundo e nosso lugar nele.

Às vezes, geram sentimentos de incerte-
za e até mesmo de ansiedade, pois lidam com 
questões que podem parecer inalcançáveis ou 
impossíveis de responder. No entanto, a bus-
ca por respostas a essas perguntas é uma fon-
te de crescimento pessoal e espiritual.

Algumas pessoas encontram respostas 
através de crenças religiosas ou espirituais, en-
quanto outras procuram compreensão através 
da filosofia ou da ciência. A chave para lidar 
com essas dúvidas é estar aberto a diferentes 
perspectivas e explorar essas questões com 
curiosidade e humildade.

E as respostas a essas perguntas podem ser 
diferentes para cada indivíduo e a busca por 
elas pode ser uma jornada ao longo da vida. 
Não se preocupe se você ainda não encontrou 
as respostas para essas perguntas, pois mui-
tas vezes o próprio processo de busca e refle-
xão é mais importante do que a resposta em si.

A curiosidade e a imaginação humana são, 
sem dúvida, motores poderosos que nos levam 
a buscar conhecimento. Desde os tempos anti-
gos, os seres humanos têm explorado o mundo 
e feito novas descobertas graças à essa carac-
terística da inteligência. Esses traços são fun-
damentais para a evolução e desenvolvimen-
to pessoal e coletivo.

No entanto, é importante lembrar que nem 
sempre a curiosidade e a imaginação são sufi-
cientes para motivar todas as pessoas a buscar 
novos conhecimentos ou fazer descobertas sig-
nificativas. Há muitos fatores que podem in-
fluenciar a motivação, incluindo interesses pes-
soais, experiências passadas, ambiente social e 
cultural, entre outros.

As pessoas têm diferentes níveis de curio-
sidade e imaginação, e nem todos têm o mes-
mo nível de motivação para explorar o desco-
nhecido. Algumas pessoas são naturalmente 
mais curiosas e imaginativas do que outras, 
e precisam de menos incentivos para buscar 
descobertas.

O homem tem tantas dúvidas porque é um 
ser que busca compreender o mundo ao seu re-
dor. Temos uma capacidade inata de questio-
nar e explorar, e isso nos leva a ter muitas per-
guntas e incertezas sobre o que nos rodeia ou 
apenas imaginamos. As experiências que te-

mos ao longo da vida também podem criar 
novas dúvidas e incertezas em nossas mentes.

A dúvida é uma parte natural do proces-
so de aprendizagem e descoberta. À medida 
que buscamos entender e interpretar o mundo 
é natural que nos deparemos com problemas 
que parecem insolúveis. Através da busca por 
respostas e da exploração dessas questões, po-
demos ampliar o conhecimento e compreen-
são do mundo.

A dúvida também pode ser um sinal de in-
teligência e pensamento crítico. Pessoas que são 
curiosas e questionadoras tendem a ser mais 
criativas e inovadoras, pois estão sempre bus-
cando novas soluções e maneiras de abordar 
problemas. Embora as dúvidas possam ser des-
confortáveis ou até mesmo assustadoras, às ve-
zes, elas também podem ser vistas como uma 
oportunidade para crescer e evoluir.

Acredito que é improvável que alguém 
atinja todo o conhecimento possível, que é vas-
to e sempre em constante evolução. Mesmo os 
especialistas, mais experientes em um deter-
minado assunto, continuam aprendendo e des-
cobrindo coisas novas ao longo de suas vidas.

Mas é possível que alguém sinta decepção 
ou desânimo quando percebe que não há mais 
nada que possa aprender em um determinado 
assunto ou campo de conhecimento. Esse sen-
timento pode ser chamado de “plateauing”, que 
ocorre quando uma pessoa atinge um nível 
máximo de habilidade em uma determinada 
tarefa ou área de conhecimento e não vê mais 
possibilidades de progresso, de aplicar e apro-
fundar o conhecimento, ou de buscar novos 
campos de estudo e desenvolvimento pessoal.

Dúvidas, conhecimento e sabedoria
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As águas do Paraíba e as pedras do Sítio Arqueológico Pedra do Altar

“A dúvida 
também pode 
ser um sinal 
de inteligência 
e pensamento 
crítico

Luiz Carlos Sousa

“Com o tempo, 
aprendi 
também que 
um casamento 
é bem mais do 
que a união de 
um homem e 
uma mulher que 
se atraem e se 
apaixonam
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“Ficou claro o  
quE? Foi Fraco”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

ExTorsão: advogado conFirma  
acusação conTra moro E dallagnol 

“Para quE ElE EscuTE a basE” 

“não é Para agora” 

a vEz da rEForma TribuTária  

Os três vereadores do MDB da capital já inte-
gram a base de Cícero Lucena na Câmara Mu-
nicipal. Esse fator, aponta Cícero Lucena, poderá 
facilitar o diálogo com Veneziano: “Política se 
faz com diálogo. Vamos conversar se o senador 
assim pretender, para que ele escute a base. E 
tenho certeza que o bom diálogo vai encontrar 
o melhor caminho”.    

Provocado pela imprensa a falar sobre o posi-
cionamento público do diretório do MDB de João 
Pessoa em relação ao apoio ao projeto de ree-
leição de Cícero Lucena, Veneziano foi lacônico: 
“Esse assunto não é para agora”. Já Ruy Carneiro 
admite ter “relação muito boa” com o senador, 
mas esquiva-se de falar sobre o assunto: “Não é 
momento para falar de candidatura a prefeito”.  

O senador Efraim Filho (União Brasil) se diz 
“esperançoso” de que reforma tributária sairá 
do papel, após ser deixada em segundo plano 
pelo Congresso em favor de outras, como a tra-
balhista. “Acredito que chegou a vez da reforma 
tributária, que sempre ficou para depois, mas 
que agora, mais do que nunca, precisa existir. A 
gente precisa simplificar a vida de quem paga 
imposto”, disse. 

A crítica de Nilvan Fer-
reira (PL) a Pedro Cunha 
Lima (PSDB), após o 
tucano ter ido cumpri-
mentar Lula, quando da 
passagem do petista por 
Campina Grande, na 
semana passada, mere-
ceu outro revide do ex-
deputado. Em entrevista 
a uma rádio da capital, 
disparou: “A gente fica 
nessa cultura de fazer 
política pela política. Aí, 
vem o outro dizer que 
‘tudo ficou claro’. Ficou 
claro o que? Foi fraco”, 
disse, referindo-se ao 
radialista.   

A comissão multidisci-
plinar que irá subsidiar 
a atualização do Plano 
Diretor de João Pessoa 
reuniu-se com o presi-
dente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), 
conselheiro Nominando 
Diniz, para tratar dessa 
demanda. Integram o 
colegiado os vereadores 
Damásio Franca (PP), 
que está na presidência 
do colegiado, Marcos 
Henriques (PT) e Bruno 
Farias (Cidadania). O 
trabalho do grupo deverá 
ser concluído até meados 
de maio.  

O advogado Rodrigo Tacla Duran confirmou, em 
depoimento à Justiça, ter sofrido extorsão de pessoas 
ligadas ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador do União 
Brasil, e do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dalag-
nol, atualmente deputado federal pelo Podemos. Mas 
a audiência foi suspensa pelo juiz Eduardo Appio, 
que justificou sua decisão: “Diante da notícia-crime 
de extorsão, em tese, pelo interrogado, envolvendo 
parlamentares com prerrogativa de foro (...) encerro 
a presente audiência para evitar futuro impedimento, 
sendo certa a competência exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal [para apreciar o caso]”. 

da basE dE cícEro: mdb dE  
João PEssoa quEr convEncEr 
vEnEziano a aPoiar rEElEição  

Após o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente 
do MDB na Paraíba, acenar, há oito dias, para um possí-
vel apoio à pré-candidatura de Ruy Carneiro (Podemos) 
a prefeito de João Pessoa, o diretório municipal do parti-
do, comandado pelo vereador Mikika Leitão, assumiu e 
publicizou sua preferência: apoiar a reeleição do prefeito 
Cícero Lucena (foto). Claramente, há uma divergência de 
opinião entre a Executiva estadual e o diretório municipal. 
Dias atrás, Veneziano admitiu certo entusiasmo pelo nome 
de Ruy Carneiro (Podemos), que está retornando ao ninho 
tucano, possivelmente na condição de presidente estadual 
do PSDB: “Existe, sim, essa possibilidade em João Pessoa 
de conversações com PSDB, até porque houve a aproxima-
ção no processo eleitoral. Mas nós temos três vereadores 
que precisam ser ouvidos”, disse o senador, referindo-se à 
Mikika e também ao Coronel Sobreira e a Marcelo da Tor-
re. Estes, porém, como dissemos, já se manifestaram – es-
taria prevista uma reunião dos vereadores com o senador 
na próxima quinta-feira, em João Pessoa, para tratar dos 
encaminhamentos do processo eleitoral de 2024.           

Governador João Azevêdo recebeu, ontem, o novo Plano Estadual do setor

Recursos Hídricos terão 
R$ 8 bi em investimento

Infraestrutura

O governador João Aze-
vêdo recebeu, na manhã de 
ontem, o novo Plano Esta-
dual de Recursos Hídricos 
da Paraíba. O plano, que pre-
vê investimentos de R$ 8 bi-
lhões em infraestrutura hí-
drica nos próximos 20 anos, 
foi entregue pelo secretário 
de Infraestrutura e Recursos 
Hídricos, Deusdete Queiro-
ga, e pela diretoria da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa).

A publicação impressa e 
em versão digital é um impor-
tante instrumento de gestão 
com base na nova realidade 
hídrica do Estado. O secretá-
rio Deusdete Queiroga lem-
brou que a última atualiza-
ção do plano se deu em 2005 
e, após convênio firmado em 
2019, o Plano foi aprovado em 

novembro do ano passado 
por unanimidade pelo Con-
selho Estadual de Recursos 
Hídricos. “Vencida essa eta-
pa, o governador João Azevê-
do irá encaminhar esse plano 
para aprovação da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
de forma a institucionalizar 
as diretrizes da segurança 
hídrica do Estado”, explicou 
Deusdete Queiroga. 

O governador João Aze-
vêdo classificou como funda-
mental esse plano por trazer 
as diretrizes e ações detalha-
das que vão orientar os in-
vestimentos na construção e 
melhorias de barragens, adu-
toras e monitoramento climá-
tico para garantir a segurança 
hídrica do Estado nos próxi-
mos 20 anos. O chefe do Exe-
cutivo destacou a necessida-
de da transformação do Plano 

em lei estadual de forma a ga-
rantir o cumprimento de to-
dos os projetos a curto, mé-
dio e longo prazo.   

O diretor-presidente da 
Aesa, Porfírio Loureiro, des-
tacou o trabalho integrado 
entre o Governo do Estado e 
o Banco Mundial para elabo-
ração do plano abrangente e 
identificado com a realidade 
do Estado e com o plano na-
cional. “O governador João 
Azevêdo, desde 2019, convo-
cou a Secretaria de Recur-
sos Hídricos, a Aesa e a Ca-
gepa para atualizarem um 
plano de segurança hídrica 
que contemplasse todos os 
223 municípios com sistema 
de redundância de abasteci-
mento. Esse plano contempla 
as diretrizes e obras que es-
tão em andamento e que se-
rão iniciadas dentro do plane-

jamento do Estado, incluindo 
projetos em elaboração como 
a TransParaíba, o ramal Ca-
riri, novas adutoras e a 3ª en-
trada da Transposição do Rio 
São Francisco por Piancó”, 
destacou Porfírio.

O plano foi entregue ao governador João Azevêdo pelo secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, e diretores da Aesa

n 

A publicação 
impressa e em 
versão digital é 
um importante 
instrumento 
de gestão 
com base na 
nova realidade 
hídrica do 
Estado

As pessoas que quiserem in-
dicar prioridades para investi-
mentos do Governo do Estado 
nas suas respectivas regiões po-
derão fazê-lo até a próxima sex-
ta-feira (31), por meio da plata-
forma de votação disponível no 
site www.votacaoode.pb.gov.br. 
Poderão ser escolhidas até três 
prioridades. A votação foi aber-
ta na noite da sexta-feira (24), du-
rante a audiência pública para 
elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO 2024), rea-
lizada pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Esta-
do do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão.

Em transmissão ao vivo pe-
los canais oficiais e redes sociais 
do Governo do Estado, o secretá-
rio executivo do Orçamento De-
mocrático Estadual, Júnior Ca-
roé, além do diretor executivo 
de Programação Orçamentária 
Estadual (Dipror), Ricardo La-
vor, e o diretor de Planejamen-
to, Jakson Amâncio, ambos da 
Secretaria de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (Se-
plag), debateram com a popula-
ção sobre as metas e prioridades 
a serem estabelecidas para o pró-
ximo ano orçamentário. 

Para Júnior Caroé, a audiên-
cia alcançou o objetivo, oportuni-
zando à população paraibana o 
diálogo, a interação e, principal-
mente, a indicação das priorida-

População tem até sexta para escolher prioridades 
LDO 2024 

des que poderão compor a LDO 
2024. “O Governo do Estado con-
cluiu mais uma etapa de consul-
ta popular para as diretrizes or-
çamentárias, e hoje, na audiência, 
pudemos falar à população sobre 
a importância da participação na 
elaboração dos direcionamentos 
dos gastos públicos. Foi mais um 
passo importante na construção 
e ampliação da democracia par-
ticipativa na Paraíba”, disse, agra-
decendo a todas as pessoas que 
participaram da audiência.

O diretor da Dipror, Ricardo 
Lavor, explicou como será orga-
nizado o Projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e sobre o 

processo de escolhas de priorida-
des pela população. “Nós abor-
damos aqui e apresentamos à 
população todo o aspecto norma-
tivo da LDO, contextualizando, 
inclusive, como ela é composta e 
elaborada, além de toda a estru-
tura de diretrizes para o atendi-
mento das demandas da popu-
lação que pode opinar e eleger 
as prioridades de investimen-
tos para o próximo exercício or-
çamentário”, acrescentou Ricar-
do Lavor.

Já o diretor Jakson Amân-
cio, falou como os eixos e diretri-
zes para o PLDO 2024 foram or-
ganizados. “Essas propostas são 

frutos de muitos estudos e traba-
lhos, planejamentos, tanto aqui 
da secretaria como também da 
participação da sociedade civil 
organizada, como feita por meio 
do ODE. A Seplag elaborou um 
planejamento estratégico que 
permitiu conhecer e contextua-
lizar todo o território paraiba-
no através das políticas públicas 
implantadas durante todos es-
ses anos”, disse Jakson Amâncio.

A participação da população 
na audiência se deu por meio de 
chat e algumas interações foram 
respondidas pela equipe coorde-
nadora, que encerrou a audiência 
informando que, este ano, o Go-
verno irá realizar três audiências 
públicas, sendo essa primeira so-
bre a LDO, depois para constru-
ção do Plano Plurianual (PPA), e 
posteriormente, sobre a Lei Or-
çamentária Anual (LOA).

 
Saiba mais 

 A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO tem o objetivo 
de dar os parâmetros necessários 
para a elaboração da proposta or-
çamentária anual e faz o alinha-
mento entre os objetivos, ações, 
programas e indicadores eco-
nômicos, estabelecidos no Pla-
no Plurianual – PPA, ajustando 
as ações do Governo, ano a ano, 
buscando sempre aplicar da me-
lhor forma os recursos disponí-
veis em nosso Estado.Transmissão foi feita ao vivo pelos canais oficiais e redes sociais

Foto: Secom-PB

Foto:  José Marques/Secom-PB

Foto: Divulgação/Secom-JP
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Foi lançada ontem, pelo 
Instituto Federal da Paraíba 
-IFPB uma grande oportu-
nidade para quem concluiu 
o Ensino Médio e deseja ter 
um curso profissionalizan-
te gratuito. A divulgação do 
edital com mais de 1.000 va-
gas em cursos espalhados por 
14 campi. As inscrições come-
çam no dia 3 de abril. O edi-
tal completo pode ser acessa-
do no “Portal do Estudante”.

As vagas disponíveis são 

para os campi de Areia, Ca-
bedelo, Cabedelo Centro, Ca-
jazeiras, Campina Grande, 
Itabaiana, João Pessoa, Man-
gabeira, Patos, Pedras de 
Fogo, Santa Luzia, Soledade 
e Sousa. 

O IFPB reserva 50% do to-
tal das vagas ofertadas por 
curso/turno/campus para 
candidatos Egressos de Es-
colas Públicas (EEP) e, dentro 
destas cotas estão presentes 
as ações afirmativas. Em mé-

dia, os cursos subsequentes 
do IFPB tem duração de dois 
anos e são gratuitos.

As inscrições serão rea-
lizadas exclusivamente me-
diante o preenchimento de 
um formulário que estará dis-
ponível a partir do dia 3 de 
abril. Neste processo seletivo 
não há provas, a seleção é ape-
nas pela análise do histórico 
escolar do estudante das dis-
ciplinas de Português e Ma-
temática.

A Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Paraíba 
(Cehap) realizou a formação 
e contratação de três jovens 
aprendizes moradores do Resi-
dencial Rosa Luxemburgo, em 
Santa Rita. Eles foram capaci-
tados por meio dos cursos gra-
tuitos ofertados durante o Tra-
balho Social desenvolvido nos 
empreendimentos habitacio-
nais entregues pelo Governo 
do Estado. Na oportunidade, 
os moradores do Residencial 
Rosa Luxemburgo I e II partici-
param dos cursos de Assisten-
te Administrativo, Confeiteiro 
e Costureira, todos em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai) e Federação das Indústrias 
da Paraíba (Fiep-PB).

Durante a realização do 
curso de Assistente Adminis-
trativo, que teve duração de 120 
horas-aula, os alunos que mais 
se destacaram foram selecio-
nados para atuação de traba-

lho na Companhia, compondo 
a equipe de Jovens Aprendi-
zes que já integram a Cehap. 
“A Cehap já participa do Pro-
grama Jovem Aprendiz desde 
o ano de 2020, oferecendo a pri-
meira experiência profissional 
no mercado de trabalho, mas 
dessa vez conseguimos fazer 
diferente e criamos a oportuni-
dade específica para os jovens 
das famílias atendidas com a 
moradia, ampliando e cum-
prindo com a nossa respon-
sabilidade social”, disse Tiago 
Ieno, coordenador de Contro-
le Interno da Cehap.

Maria Aparecida Ferreira, 
18, é jovem aprendiz do setor 
de contabilidade da Cehap. Ela 
lembra o quanto se dedicou 
durante o curso e acredita que 
por isso conseguiu a oportuni-
dade. “Eu fiz o curso de con-
feitaria e acabei aprendendo 
além da parte culinária, mais 
noções de cálculo dos produ-
tos, lucro e percentual de in-

vestimento no negócio, por 
isso fui escolhida para atuar 
na área”, diz ela, demonstran-
do muita gratidão pela vaga 
conquistada.

Joyce Vidal, 20, custou a 
acreditar que todo aquele cur-
so seria de graça e com certi-
ficação reconhecida. Quando 
surgiu o convite pela Cehap, 
ela de fato percebeu que estava 
diante de uma grande chan-
ce. “Foi uma grande surpresa, 
desde o início, quando rece-
bi fardamento, material didá-
tico, ver o empenho dos pro-
fessores. E a possibilidade de 
desenvolver na prática o que 
aprendi na teoria, foi algo de 
muito valor”, disse ela, que foi 
aluna do Curso de Assistente 
Administrativo.

Já o jovem João Vitor da Sil-
va, 18, também conquistou a 
vaga por meio do Curso de 
Assistente Administrativo e já 
está trabalhando como assis-
tente de Recursos Humanos.

Ouvir, falar, ler, recitar, di-
vulgar e promover literatura, 
respirar prosa e poesia. Tudo 
isso será possível no novo pro-
jeto criado pela Livraria A 
União, da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC). Trata-
se do ‘Roda de Conversa’, que 
objetiva dar protagonismo a 
autores, autoras e obras lite-
rárias. O lançamento aconte-
cerá nesta quinta-feira (30), 
às 17h, na Livraria, localiza-
da na Praça do Povo do Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa. O tema de es-
treia é a vida e obra da pro-
fessora e escritora paraibana 
Anayde Beiriz, personalida-
de que teve destaque no iní-
cio do século 20.

Defensora de ideias pro-
gressistas, como a participa-
ção das mulheres na política, 
e desafiadora quando se trata-
va do conservadorismo social 
em relação ao comportamen-

to das mulheres, Anayde par-
ticipava de movimentos inte-
lectuais e artísticos, ousando 
com sua aparência e suas pala-
vras, consideradas inadequa-
das aos padrões designados 
para as mulheres da época. 
Nos eventos literários, a poeta 
se expressava livremente e es-
candalizava ao declamar ver-
sos sensuais, seus e de outros. 
Publicou contos e poemas em 
jornais e revistas de Pernam-
buco, Pará e Rio de Janeiro.

A escritora sofreu duro 
golpe quando seu relacio-
namento com o político João 
Dantas foi exposto com a pu-
blicação de suas cartas de 
amor, como estratégia do jogo 
político para atingi-lo. Pouco 
tempo depois, o amante as-
sassinou o então governador 
da Paraíba, João Pessoa, em 
26 de julho de 1930. Anayde, 
que já não encontrava aceita-
ção social, foi duramente criti-

cada, por razões morais e polí-
ticas, tendo que se mudar para 
Recife, onde cometeu suicídio, 
no mesmo ano, após a morte 
de João Dantas na prisão.

A trajetória e o legado li-
terário de Anayde serão tema 
da estreia do ‘Roda de Conver-
sa’, que vai contar com abertu-
ra de Valeska Asfora, mestre 
em Políticas Sociais, produ-
tora cultural e autora do livro 
Anayde Beiriz: a última con-
fidência, publicado ano pas-
sado pela Editora A União; e 
por Cyelle Carmem, escritora 
e mestre em Literatura. Cartas 
e poemas de Anayde serão li-
dos por Cyelle Carmem, Edi-
leide Vilaça e Beatriz Gusmão. 
Na ocasião, também será en-
tregue à família da homena-
geada a obra Paraíba na litera-
tura IV, publicação da Editora 
A União que conta com perfil 
biográfico de Anayde Beiriz, 
assinado por Valeska Asfora.

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac) deu início 
à implantação do progra-
ma de controle e tratamen-
to do tabagismo nas depen-
dências da Instituição, em 
especial na unidade de in-
ternação para jovens em 
cumprimento de medidas 
judiciais no Estado. A ação, 
coordenada pelo setor de 
Saúde da Fundac (Direto-
ria Técnica), conta com a 

parceria da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa, por 
meio da Coordenação de 
Doenças não Transmissí-
veis (Dants).

Durante a capacitação 
inicial do programa sobre 
o Tratamento do Tabagis-
mo, a Fundação reuniu di-
versos tipos de profissionais 
que compõem o quadro de 
servidores: psicólogos, as-
sistentes sociais, agentes so-
cioeducativos e enfermeiras, 
entre outros colaboradores, 

que serão os preceptores do 
programa dentro do sistema 
socioeducativo.

Na ocasião, os profissio-
nais que vão atuar no con-
trole do tabagismo tiveram 
a oportunidade de receber 
orientações para a implan-
tação do programa na uni-
dade de internação, aplica-
ção da anamnese clínica, e 
realização da abordagem 
intensiva para o controle do 
tratamento e para o contro-
le do tabagismo.

O serviço de Hemodinâ-
mica do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro, em Patos, gerencia-
do pela Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde (PB Saú-
de), realizou a primeira an-
gioplastia coronária do Ser-
tão paraibano. O paciente foi 
um idoso de 62 anos, que teve 
a vida salva em tempo hábil, 
após sofrer um infarto agudo 
do miocárdio e passar pelo 
procedimento em menos de 
duas horas. O atendimento foi 
feito por meio do programa 
Coração Paraibano, que inter-
liga serviços de saúde de toda 
a Paraíba para atendimento 
de urgências cardiológicas.

De acordo com o coorde-
nador médico da Hemodinâ-
mica de Patos, Luan Martins, 
que também foi o médico he-
modinamicista responsável 
pelo procedimento, essa é a 
primeira vez que um serta-
nejo recebe esse tipo de trata-
mento pelo SUS, sem precisar 
ser transferido para a capital, 
e o atendimento foi feito em 
tempo recorde. O paciente, se-
gundo Luan, apresentou for-
te dor no peito, às 9h da ma-
nhã da sexta-feira (24), e ao 
realizar o eletrocardiograma 
no hospital de São Mamede, 
onde mora, foi evidenciado 
um infarto agudo do miocár-
dio com supra.

“Imediatamente ele foi 
transferido para a hemodi-
nâmica de Patos e em menos 
de duas horas o paciente rea-
lizou o cateterismo cardíaco e 
a angioplastia primária com 
o implante de dois stents co-
ronarianos para desobstruir 
a artéria que estava fechada 
por um coágulo, evitando as-
sim que o músculo cardíaco 
tivesse sequelas permanen-
tes”, afirmou o médico hemo-
dinamicista.

O procedimento foi reali-
zado com sucesso e o pacien-
te já recebeu alta da UTI e está 
clinicamente bem, conscien-
te e evolui satisfatoriamente 
em enfermaria sob a super-
visão dos cardiologistas da 
PB Saúde. Para Kamila Leite, 
enfermeira coordenadora de 
Práticas Assistências da He-
modinâmica de Patos e que 
participou do atendimento 
ao idoso, o programa Cora-
ção Paraibano está revolucio-
nando o tratamento cardioló-
gico do Estado.

“Inúmeras vidas estão sen-
do salvas diariamente através 
deste programa, é fantástico. 
Eu me sinto honrada por estar 
fazendo parte desse momen-
to que, além de histórico para 
saúde, é necessário. Ver os re-
sultados positivos que esta-
mos alcançando é realmente 
muito gratificante. Ressalto 

aqui também a importância 
da equipe de Enfermagem e 
dos demais profissionais, se-
jam radiologistas, fisiotera-
peutas, maqueiros ou auxi-
liares de limpeza, todos estão 
muito empenhados e traba-
lhando de forma sincronizada 
para prestar a melhor assis-
tência aos nossos pacientes”, 
frisou Kamila.

Luan Martins também 
destacou que a velocidade do 
atendimento nestes casos é 
fundamental para a sobrevi-
vência do paciente, e o fato 
inédito ocorreu em tempo re-
corde, segundo o médico, por 
causa da comunicação rápida 
e eficaz realizada pela rede 
de telemedicina do programa 
Coração Paraibano, que inte-
gra as hemodinâmicas de Pa-
tos, Campina Grande e Santa 
Rita, todas gerenciadas pela 
PB Saúde.

“O Coração Paraibano 
foi fundamental, pois arti-
culou os profissionais desde 
o diagnóstico, indicação do 
cateterismo, passando pelo 
transporte e acionando a he-
modinâmica de Patos”, expli-
cou o líder do serviço de he-
modinâmica de Patos.

Regulação
Todo o processo de trans-

ferência do paciente foi rea-
lizado por meio do Núcleo 

Serviço de hemodinâmica do Hospital Janduhy Carneiro faz primeiro procedimento em paciente idoso de 62 anos

Patos realiza angioplastia coronariana 
pioneirismo

Interno de Regulação (NIR) 
do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, hospi-
tal coordenador do programa 
Coração Paraibano, que rece-
beu o pedido da vaga e enca-
minhou a solicitação para o 
Hospital Regional de Patos, 
que fica a cerca de 20 minutos 
de São Mamede, município 
em que o paciente se encontra-
va. A regulação acontece con-
forme as metas do programa, 
de direcionar o paciente para 

o hospital mais próximo, de 
acordo com a região de saúde 
em que se encontra.

Hemodinâmica
O equipamento instala-

do no Hospital Regional De-
putado Janduhy Carneiro, 
na cidade de Patos, é geren-
ciado pela Fundação PB Saú-
de, e beneficia diretamente a 
população de 89 municípios 
do Sertão paraibano, aten-
didos pela 3ª macrorregião. 

Além da cardiologia inter-
vencionista, a área endovas-
cular também é assistida pela 
equipe profissional atuante. 
Só nos últimos seis dias, até 
o domingo (26), foram reali-
zados na unidade 25 catete-
rismos, 12 angioplastias, três 
angiografias de membros in-
feriores, uma angiografia de 
membro inferior, uma aor-
tografia abdominal e o cate-
terismo do paciente com in-
farto.

O atendimento foi feito por meio do programa Coração Paraibano, que interliga serviços de saúde da PB

Foto: Secom-PB

IFPB anuncia edital com mais de 1.000 
vagas para cursos gratuitos em 14 campi

Cehap contrata moradores de 
residencial na cidade de Santa Rita

Livraria A União lança projeto com 
cartas e poemas de Anayde Beiriz

Fundac implanta programa para 
controle e tratamento do tabagismo

inscrições em 3 de abril

jovens aprendizes

‘roda de conversa’ 

atenção à saúde
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Aesa vai instalar 73 novas estações para registrar o aquecimento nos municípios paraibanos mais populosos

PB terá rede para monitorar o clima
projeto pioneiro

A Paraíba vai ganhar a pri-
meira rede de monitoramen-
to de clima urbano do Brasil. O 
Governo do Estado, por meio 
da Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
vai instalar 73 novas estações 
climatológicas para monitorar 
o aquecimento nos municípios 
paraibanos mais populosos. As 
instalações fazem parte do Pro-
jeto de Segurança Hídrica.

De acordo com o gerente 
de Monitoramento e Hidrome-
tria da Aesa, Alexandre Magno 
Teodósio, essa será a primeira 
rede de monitoramento urba-
no do Brasil. “Teremos estações 
meteorológicas supercomple-
tas que estão entre as mais mo-
dernas do mundo. Com estes 
equipamentos, nós formaremos 
uma rede de estudos do aque-
cimento urbano, uma rede pio-
neira em todo o país para mo-
nitorar as principais cidades da 
Paraíba”, informou. Para criar a 
rede, o Governo do Estado, por 
meio de um convênio com o 
Banco Mundial, está investin-
do R$ 7,5 milhões.

Estação climatológica é 
um instrumento científico que 
mede variações de tempera-
tura, umidade do ar, vento, 
radiação solar, precipitação e 
pressão barométrica. “Com 
estes dados, nós temos o per-
fil local de todas as variáveis 
do clima e podemos estudar 
como ele se comporta. Com es-
tas informações, nós também 
podemos fazer comparativos 
de como estava o clima no pas-
sado e como está agora no pre-
sente”, completou Alexandre, 
lembrando que os equipamen-
tos também informam umida-
de e temperatura do solo. Os 
dados ficarão disponíveis no 
site aesa.pb.gov.br .

Fotos: Secom/PB
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Com as 
instalações, 
a Paraíba 
ganhará a 
primeira 
rede para 
monitorar 
o clima das 
áreas urbanas 
no Brasil

Marcado por acúmulo de 
resíduos e mau cheiro, o Açu-
de Velho, principal cartão 
postal de Campina Grande, 
vem recebendo uma atenção 
especial no mês com a exe-
cução do projeto de limpe-
za do local. De acordo com a 
Prefeitura Municipal da Rai-
nha da Borborema, através 
da Secretaria de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente (Se-
suma), as ações de limpeza 
foram intensificadas nos úl-
timos dias.

A ação é para a retirada 
do lixo descartado indevi-
damente por algumas pes-
soas e que também chega ao 
reservatório pelo Canal do 
Prado e por esgotos do entor-
no do açude. O trabalho tam-
bém consiste na retirada de 
algas, que são considerados 
um grave problema. 

Além do aspecto visual, 
as algas que estão sendo re-
movidas são as responsáveis 
por provocar mau cheiro, 
contaminam a flora e fauna 
e também causam a mortan-
dade de peixes. Isso ocorre 
porque as algas competem, 
com esses peixes, pelo con-
sumo do oxigênio existente 
nas águas e, também, por-

Limpeza do manancial do Açude 
Velho é intensificada em Campina

preservação

Dando mais agilidade no 
atendimento e precisão no 
diagnóstico de cada pacien-
te, o prontuário eletrônico 
está funcionando e 100% ati-
vo em todas as 92 Unidades 
Básicas de Saúde  (UBS) de 
João Pessoa, sendo utilizado 
pelas 203 equipes de saúde 
da família.

A Diretoria de Atenção à 
Saúde (DAS), da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
ressaltou que o investimen-
to traz benefício não só para 
a gestão, mas principalmen-
te para os usuários, que ga-
nham mais rapidez no aten-
dimento.

 “O melhor benefício, tan-
to para nossos usuários como 
para a gestão, é a rapidez no 
serviço desde o cadastra-
mento, além da precisão no 
diagnóstico de cada pacien-
te. Isso gera a possibilidade 
de um melhor acompanha-
mento dos atendimentos nas 
unidades de saúde em tempo 
real, com números e indica-
dores bem mais precisos, ge-
rando uma maior seguran-
ça e um benefício a todos os 
envolvidos neste processo”, 
destacou Alline Grisi, dire-
tora de Atenção à Saúde da 

Prontuários eletrônicos funcionam 
em todas as Unidades Básicas de JP

agilidade

que são agentes de prolifera-
ção de doenças contagiosas 
para pessoas e animais.

O trabalho de limpeza da 
área, segundo informou a 
Prefeitura de Campina Gran-
de, é permanente, com a uti-
lização de canoas, balsas e o 
uso de um carro pipa. Por ser 
um local de muita movimen-
tação para a prática de cami-
nhadas, a Sesuma está com 
uma equipe de plantão, pro-
videnciando a retirada des-
tes resíduos que são jogados 
no interior do açude por al-
gumas pessoas.

Outro projeto que vem 
sendo executado no local é 
o de melhoria da qualidade 
da água do açude, que vem 

sendo desenvolvido em par-
ceria de cooperação técnica 
entre a Universidade Estadu-
al da Paraíba (UEPB) e a Pre-
feitura de Campina Grande. 
As ações foram iniciadas em 
fevereiro com nova tentati-
va de recuperação hídrica 
do manancial com uma ação 
experimental no Canal das 
Piabas. O objetivo é encon-
trar uma solução definitiva e, 
nesta fase, foi utilizado o Po-
lisal, produto composto por 
uma nova geração de coagu-
lantes inorgânicos, à base de 
sais de alumínio, com cadeias 
polimerizadas de alto rendi-
mento. Os resultados da pri-
meira ação ainda não foram 
divulgados.

Manancial recebe manutenção contínua para reduzir poluição

Foto: Codecom/CG Foto: Secom/JP

Instalação da tecnologia garante agilidade no atendimento

Secretaria Municipal de João 
Pessoa.

 
Outras unidades

No Laboratório Central 
do Município de João Pessoa 
(Lacen), o prontuário eletrô-
nico está em pleno funcio-
namento, beneficiando a po-
pulação com a assertividade 
dos resultados e na entrega 
rápida dos exames de milha-
res de pacientes que utilizam 
o serviço. No Consultório na 
Rua (CnR), que desenvolve 
diariamente uma assistên-
cia itinerante em Atenção Bá-
sica, percorrendo vários bair-
ros da capital, o prontuário 
eletrônico também foi 100% 
implantado e está funcionan-

do, agilizando o trabalho da 
equipe. 

A nova tecnologia está 
em pleno funcionamento e à 
disposição da população nas 
quatro unidades de pronto 
atendimento (UPAs); nas po-
liclínicas de Jaguaribe, Man-
gabeira, Cristo, Mandacaru 
e das Praias, o serviço está à 
disposição dos usuários nas 
salas de vacina.

Nas unidades hospita-
lares do Prontovida, Santa 
Isabel, Complexo Hospita-
lar de Mangabeira, Institu-
to Cândida Vargas e Hospi-
tal do Valentina Figueiredo, o 
prontuário também está im-
plantado em setores especí-
ficos de cada unidade. 

Entre os dias 6 e 10 de 
março os técnicos da Aesa 
receberam uma capacitação 
promovida pela empresa res-
ponsável pela entrega e fa-
bricação dos equipamentos. 
As aulas foram ministradas 
no escritório da gerência de 
Monitoramento e Hidrome-
tria da Aesa, em Campina 
Grande.

“Os técnicos puderam ve-
rificar todos os componen-
tes, aprenderam como fazer a 
programação do equipamen-
to, além da manutenção pre-

ventiva e corretiva”, concluiu 
Alexandre. 

As estações meteorológi-
cas têm vida útil entre sete e 
10 anos. Além de Alexandre 
Magno, participaram do trei-
namento: Lindenberg Luce-
na da Silva, Danilo Erickssen 
Costa Cabral, Gustavo Fer-
nandes Santos, Maria Marle 
Bandeira, Carmem Terezinha 
Becker, Adriano Teodosio de 
Medeiros, João Soares Adeli-
no, Wellington Antônio Bar-
bosa, André Soares Veloso, 
Hugo Villar Loureiro.

Técnicos da Aesa já 
receberam capacitação

Empresa responsável pelo equipamento ministrou aulas em CG

Foto: Secom-JP

Dados disponibilizados pela rede permitirão o mapeamento do perfil local, incluindo todas as variações de temperatura, umidade do ar, radiação solar e outros
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Com o fim da validade, estudantes da Paraíba precisam renovar documento oficial para não perder benefícios

Carteira 2022 expira nesta sexta
Fim do prazo

Taty Valéria 

tatyanavaleria@gmail.com

Termina nesta sexta-feira 
(31) o prazo de validade das 
carteiras de estudante emiti-
das em 2022 para os paraiba-
nos. Com o término do prazo, 
a população estudantil fica 
impossibilitado de adquirir 
o Passe Legal, que garante a 
meia passagem nos transpor-
tes coletivos, além da meia
-entrada em cinemas, shows, 
espetáculos artísticos, cultu-
rais e esportivos até que os 
estudantes realizem a reno-
vação do vínculo, com a car-
teira de 2023.

Para fazer o pedido da 
nova carteira, o estudante 
precisa ter em mãos um do-
cumento oficial com foto e a 
declaração escolar (para se-
cundaristas) ou acadêmica (no 
calo de alunos universitários), 
fornecida pela escola ou uni-
versidade, e procurar um dos 
pontos habilitados pela Autar-
quia de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da Pa-
raíba (Procon-PB) para emis-
são do documento oficial. 

Alisson de Lima Xavier, 
um dos representantes do 
DCE do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), afirmou que a 
entidade já confeccionou cer-
ca de cinco mil novas cartei-
ras nos 21 campi espalhados 
pelo estado. O prazo para que 
os estudantes solicitem a car-
teira de estudante no primei-
ro lote também termina 31 de 

n 

Legislação 
que garante 
a meia-
entrada para 
estudantes 
foi alterada 
em fevereiro, 
exigindo a 
carteira como 
documento

março, e os novos lotes só se-
rão reabertos nos próximos 
meses, por isso a importância 
de agilizar a emissão. 

“A carteira é importante 
não só para meia passagem, 
mas para cinemas também, 
por isso a necessidade de se 
atentar ao prazo”, afirma Alis-
son, lembrando que um pos-
to itinerante está instalado no 
Campus do IFPB em João Pes-
soa, para a confecção das car-
teiras. “Basta levar um docu-
mento de identificação com 
foto, a declaração da institui-
ção, e a carteira fica pronta em 
três minutos”, finalizou.

Em 2023, a demanda pelo 
documento aumentou em 
relação aos anos anteriores. 
Isto porque a apresentação 
da declaração de vínculo em 
instituições de ensino, an-
tes utilizada por estudantes 
para ter acesso ao serviço de 
meia-entrada, foi alterada na 
Paraíba para 2023, o que tor-
na as carteiras estudantis o 

único documento comproba-
tório de vínculo.

Leandro Levy, diretor-exe-
cutivo da União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
(Ubes-PB), falou sobre o au-
mento na solicitação de pedi-
dos de carteiras neste ano. “No 
final de 2022, foi determinado 
que as declarações das esco-
las e universidade não teriam 
mais validade para conseguir 
meia passagem e meia-entra-
da. Isso fez com que a deman-
da dos estudantes e das entida-
des estudantis aumentasse”. A 

Ubes-PB ainda não possui um 
relatório final de quantos no-
vos documentos foram emiti-
dos, mas Levy afirma que, em 
média, 20 mil carteiras já fo-
ram emitidas.

Ao todo, 10 entidades re-
presentativas estão habilita-
das pelo Procon-PB para con-
feccionar e emitir a Carteira 
de Identificação Estudantil 
(CIE) 2023 em todo o estado. 
Além disso, os estudantes po-
dem solicitar o documento de 
forma virtual, através do en-
dereço eletrônico estudan-

te10.com.br, com prazo para 
recebimento do documento 
físico no período de 15 a 20 
dias após a solicitação. 

Para receber o documento 
na hora, os estudantes podem 
buscar o atendimento pre-
sencial nos principais locais 
para a emissão. Em Campina 
Grande, no Terminal de Inte-
gração, localizado no Centro, 
o serviço é disponibilizado 
das 7h30 às 18h30, de segun-
da à sexta-feira; e nos sába-
dos, das 8h às 12h30. 

Já em João Pessoa, o es-

tudante pode buscar o Ter-
minal de Integração do Va-
radouro, das 9h às 12h, de 
segunda à sexta; no Sho-
pping Tambiá, 1o piso, das 
9h às 19h30; e na rua Treze de 
Maio, 103, Centro, em frente à 
Aetc, das 8h às 17h. Para fazer 
o pedido da carteirinha, o es-
tudante deve ter em mãos um 
documento oficial com foto e 
a declaração escolar ou aca-
dêmica, fornecida pela escola 
ou universidade, e o valor da 
taxa de pagamento, que cus-
ta R$ 25 reais.

As inscrições de chapas 
para concorrer à eleição do Di-
retório Central dos Estudan-
tes da Universidade Federal 
da Paraíba (DCE-UFPB) foram 
iniciadas ontem e têm duração 
de 72h, encerrando-se às 23h59 
de amanhã, quarta-feira. Após 
meses sem representação estu-
dantil no diretório, a Comissão 
Eleitoral informou que não há 
um limite para o número de 
chapas que podem se increver. 

Segundo Matheus Araú-
jo, que é estudante do curso 
de Ciências Sociais da ins-
tituição e presidente da Co-
missão Eleitoral do DCE-U-
FPB, mesmo sem limite do 
número de chapas, é necessá-
rio que cada membro inscri-
to atenda aos pré-requesitos 
exigidos no edital para que a 
chapa possa ser homologada 
e, enfim, concorrer.

Uma das exigências é que 
o universitário que esteja ins-
crito em uma das chapas não 

poderá estar no último perí-
odo do curso e, consequente-
mente, prestes a sair da insti-
tuição. Mas é necessário que o 
discente tenha cumprido até 
85% da integralidade da gra-
duação. Essa obrigatoriedade 
é importante para evitar que 
o universitário termine o cur-
so enquanto esteja exercendo 
função no DCE, cujo manda-
to da diretoria é de um ano. 

Outro pré-requisito é que a 
chapa tenha pelo menos 30% 
de representatividade de pes-
soas pretas, pardas e indíge-
nas. As inscrições de chapas 
ocorrem de forma on-line com 
todas as orientações necessá-
rias divulgadas no perfil ofi-
cial da Comissão Eleitoral do 
DCE na rede social Instagram, 
que pode ser acessado atráves 
do usuário @desenrola_dce.

No dia 16 de abril serão di-
vulgadas as chapas homologa-
das e as indeferidas, com pra-
zo de dois dias para solicitar 
alterações de pendências. A 
campanha será realizada en-
tre 6 e 25 de abril, com eleições 
no dia 26 e 27 do mesmo mês.

Inscrições de chapas 
se encerram amanhã

ElEiçõEs dCE-UFpB

Seguindo o planejamento 
do mês de conscientização e 
prevenção ao câncer de intes-
tino, a Prefeitura de Campi-
na Grande, em parceria com 
a Sociedade Brasileira de En-
doscopia Digestiva (Sobed), 
está realizando um mutirão 
de exames de colonoscopia 
para a população campinen-
se e das cidades vizinhas, que 
têm o município como refe-
rência no atendimento médi-
co de várias especialidades. 

Para suprir com a deman-
da, a ação, que faz parte da 
campanha Março Azul, re-
gistra atendimentos em três 
hospitais da Rede Municipal 
de Saúde. No Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro 
(HUAC) a oferta de exames 

Oferta de colonoscopia é ampliada em CG
março azUl

A Prefeitura de João Pes-
soa divulgou, nesta segun-
da-feira (27), a lista com os 
nomes das 1,5 mil famílias 
habilitadas, que passarão a 
receber o benefício do pro-
grama Pão e Leite, na se-
gunda fase do programa. A 
entrega dos cartões será re-
alizada amanhã, das 8h às 
16h, respeitando a ordem al-
fabética e horários definidos 
por grupos de letras, na qua-
dra do Clube Cabo Branco, no 
bairro do Miramar. 

No período da manhã se-
rão atendidos os beneficiados 
com nomes cujas iniciais vão 
da letra A ao L, com horário 

Cartões da segunda fase serão entregues
pão E lEitE

Discentes secundaristas e universitários poderão solicitar o documento em pontos físicos de atendimento ou na internet

Foto: Ortilo Antônio

Diretório está sem representação desde outubro de 2022

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Equipes do município intensificam as ações no fim do mês

Foto: Evandro Pereira

Foto: Codecom-CG

foi triplicada nesta última se-
mana de março, saltando de 
50 para mais de 150 colonos-
copias realizadas. No Hos-
pital Municipal Dr. Edgley, 
na última sexta-feira (24), fo-
ram realizados 30 exames. 

Já no Hospital Municipal Pe-
dro I estão sendo executadas 
10 colonoscopias por semana. 
As marcações são para os pa-
cientes cujas solicitações já ha-
viam sido feitas no sistema do 
programa Saúde de Verdade.

“A colonoscopia é um exa-
me diagnóstico muito impor-
tante para detectar inúmeras 
doenças, inclusive o câncer 
de intestino. Para a execução 
do exame, é necessário pas-
sar por consulta prévia e exa-
mes adicionais, como o risco 
cirúrgico completo. Para isso 
criamos um fluxo de procedi-
mentos no Hospital Munici-
pal Pedro I”, disse o secretário 
municipal de Saúde, médico 
Gilney Porto.

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) anunciou a rea-
lização do segundo mutirão 
de consultas e exames do pro-
grama Saúde de Verdade, que 
será realizado entre os dias 17 
de abril e 6 de maio, no giná-
sio O Meninão.

definido das 8h às 12h. Já du-
rante à tarde, das 13h às 16h, 
serão atendidas as famílias 
habilitadas com iniciais do 
M ao Z. A lista completa da 
população selecionada para 

o recebimento do benefício 
pode ser consultada no en-
dereço eletrônico da Prefei-
tura de João Pessoa por meio 
do link www.joaopessoa.pb.
gov.br/programas-e-proje-

Projeto objetiva reduzir insegurança alimentar na capital

tos/paoeleite/. Para receber o 
cartão, o titular do benefício 
deve apresentar documento 
de identidade com foto, en-
tão receberá uma pulseira 
para identificação e poderá 
adentrar o local para receber 
o seu cartão do Pão e Leite. 
O cartão será desbloqueado 
na hora e, após 24h do rece-
bimento, ele poderá ser uti-
lizado na rede cadastrada e 
identificada. 

Através do programa, 
cada família receberá um car-
tão magnético onde serão de-
positados R$ 50 mensalmen-
te, com validade de um ano 
podendo ser renovado.

Foto: Marcos Russo
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Idoso é abordado em Campina Grande, mantido refém e abandonado; ladrões ficaram com cerca de R$ 13 mil

Grupo é preso suspeito de sequestro
ação rápida 

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Agentes da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimô-
nio de Campina Grande, 
prenderam ontem um gru-
po suspeito de manter re-
fém um idoso de 63 anos, 
durante a tarde de domingo 
(26), no bairro Dinamérica, 
naquela cidade do Agres-
te paraibano. O grupo foi 
identificado como Lucas Fa-
brini Sampaio da Costa, Ni-
colas Taiwan Andrade do 
Nascimento e José Lucas 
Sampaio Monteiro. 

Segundo informações 
da Polícia Civil, o idoso che-
gava a sua residência, em 
seu carro, quando foi abor-
dado por um grupo de as-
saltantes, que chegaram ao 
local em um veículo do tipo 
Ford Ka. O idoso informou 
que ao ser abordado pelos 
assaltantes, foi obrigado a 
dirigir seu carro, com al-
guns dentro do veículo e 
os demais acompanhando 
no Ford Ka.

O idoso contou ainda 
que os bandidos agiram 
com violência, circularam 
por várias ruas da cidade, 
e, próximo a sede da Polícia 
Federal, no distrito de San-
ta Terezinha, empurraram 
a vítima para fora do carro.

Com as informações so-
bre o assalto, agentes da 
DCCP realizavam diligên-
cias quando avistaram os 
dois veículos e resolveram 
abordar o grupo, que foi 
preso e levado para a Cen-
tral de Polícia campinen-
se. Um adolescente, de ida-
de não revelada, também 
participou do sequestro do 
idoso. 

Em poder dos assaltan-
tes os policiais civis recupe-
raram R$ 1.800, do total de 
R$ 13.095, que foi roubado 
da vítima.

A polícia acredita que o 
grupo recebeu informação 
sobre a posse do dinhei-
ro por parte do idoso, pois 
já abordaram com a certe-
za de que ele estava com o 
montante apreendido. 

n 

A polícia 
acredita  
que o grupo 
já sabia que  
o idoso  
estava com 
uma grande 
quantia em 
dinheiro

O corpo da paraibana 
Mayara Nitão (conhecida 
como Maya), 26 anos, será ve-
lado hoje, na central de veló-
rios Morada da Paz, no bair-
ro de Jaguaribe, na capital. A 
informação é do pai da mo-
delo e Miss Sertão da Paraí-
ba, César Nitão, ao adiantar 
que a cerimônia de crema-
ção do corpo deve acontecer 
por volta das 15h, no crema-
tório, em Cabedelo. A chega-
da do corpo, em João Pessoa, 
está prevista para a madru-
gada de hoje.

Segundo César Nitão, as 
cinzas serão levadas para a 
província de Champagne, na 
França, um dos lugares pre-
feridos da filha. O pai da jo-
vem disse que seu outro fi-
lho ainda tentou abrir a porta 
do quarto em que a irmã dor-
mia, na tentativa de acordá

-la, mas as chamas se alastra-
ram rapidamente e ele teve 
que sair.

Inicialmente, a informa-
ção era de que Mayara ha-
via pulado do sexto andar do 
prédio onde residia com mais 
dois irmãos para fugir do in-
cêndio no último sábado (25). 
Mas, nas redes sociais, César 
Nitão disse que vídeos do in-
cidente revelam que a rede de 
segurança do apartamento se 
rompeu e a jovem caiu.

O irmão da modelo, Car-
los Nitão Filho, 23 anos, que 
sobreviveu ao incêndio após 
inalar muita fumaça, recebeu 
alta do hospital no domingo 
(26). A jovem era natural de 
Campina Grande, mas resi-
diu com os pais na cidade de 
Itaporanga. O incêndio ocor-
reu em um prédio, no bairro 
Itaim Bibi, em São Paulo.

Miss paraibana morta em SP será velada 
na capital e corpo cremado em Cabedelo

tragédia em incêndio

Dois acusados do assassi-
nato do auditor fiscal Paulo 
Germano Teixeira de Carva-
lho serão submetidos a julga-
mento, hoje, a partir das 9h, 
no Primeiro Tribunal do Júri 
Popular de João Pessoa. Pau-
lo Rodrigo Teixeira de Carva-
lho, e Paulo Alberto Ferreira 
Pontes, serão julgados em ses-
são presidida pela juíza Fran-
cilucy Rejane de Sousa Mota. 

O crime ocorreu no dia 
7 de julho de 2019, na granja 
que pertencia ao auditor fis-
cal. Paulo Rodrigo, filho da ví-
tima, foi apontado durante o 
inquérito policial como men-
tor do assassinato. Há sus-
peita de que ele também te-
ria planos de matar sua irmã, 

com a pretensão de ficar com 
os bens de Paulo Germano.

O outro réu, Paulo Alberto 
foi indicado na esfera policial 
e denunciado pelo Ministério 
Público como articulador do 
crime. Outro acusado, Die-
go da Silva Cavalcanti, já foi 
condenado a 33 anos e qua-
tro meses de reclusão, em re-
gime fechado, como executor 
do assassinado e ainda res-
pondeu por ter roubado per-
tences da vítima. O julgamen-
to dele aconteceu no dia 30 de 
março de 2022. Diego da Silva 
Cavalcanti foi condenado por 
homicídio e roubo. Na época, 
Paulo Rodrigo e Alberto Fer-
reira conseguiram um recur-
so para adiar o julgamento.

Acusados de matar auditor 
fiscal vão a júri na capital

hoje

A Polícia Civil da Pa-
raíba, através do Núcleo 
de Homicídios e Repres-
são Qualificada (NHRQ) 
de Cabedelo prendeu, no 
sábado (25), em Cabede-
lo, um homem de 55 anos, 
suspeito de prática de ho-
micídio no Ceará.

Segundo a delegada 
Vanderleia Gadi, a prisão 
se deu em cumprimen-
to a mandado de prisão, 
expedido em 6 de junho 
de 2019, pela 1ª Vara da 
Comarca de Aracati-CE, 

pela suposta prática do 
delito de homicídio qua-
lificado.

“Ele se envolveu recen-
temente em uma ocorrên-
cia bastante controversa, 
na qual teria sido ferido 
a golpes de arma branca 
dentro de uma embarca-
ção em alto-mar. Na opor-
tunidade, o agressor que 
o feriu teria sido empur-
rado na água e segue de-
saparecido desde então. 
O fato teria ocorrido entre 
os dias 22 e 23 deste, em 

Polícia Civil cumpre mandado de prisão 
contra suspeito de assassinato no Ceará

prisão

A polícia apreendeu um 
fuzil, munições e material 
roubado em ação policial rea-
lizada ontem, em Bom Su-
cesso, na Paraíba. A apreen-
são foi realizada por policiais 
militares do 12º Batalhão em 
conjunto com policiais civis 
da Delegacia de Repressão ao 

Crime Organizado (Draco).
De acordo com informa-

ções da polícia, foi apreendi-
do um fuzil calibre 762, além 
de diversos materiais prove-
nientes de ações criminosas 
na cidade.

Um suspeito e o material 
apreendido foram levados 

para a Delegacia de Polícia Ci-
vil de Catolé do Rocha.” Com 
a apreensão, a Polícia Civil vai 
investigar a origem do mate-
rial que será submetido a pe-
rícia para saber se foi utiliza-
do em crimes ocorridos na 
região de Catolé do Rocha, 
Sertão do estado.

Fuzil e munições são apreendidos
no sertão

Paulo Rodrigo apontado como mentor da morte do pai em JP

Foto: Redes Sociais

Após a prisão, os suspeitos foram levados para a Central de Polícia de Campina Grande; entre eles está um adolescente

Mayara caiu do sexto andar do prédio ao fugir de um incêndio

Foto: Redes sociais

Cabedelo. Uma terceira 
pessoa que também teria 
sido ferida nesta situação 
e permanece internada no 
Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa”, 
disse Vanderleia Gadi.

O preso foi ouvido 
na Central de Polícia de 
João Pessoa pelo delega-
do Everaldo Medeiros, 
que estava como delega-
do plantonista no sábado, 
mas o caso segue sob in-
vestigação do NHRQ de 
Cabedelo.

n 

O acusado 
foi ferido 
dentro de uma 
embarcação, 
em alto mar, 
na área de 
Cabedelo, há 
cerca de uma 
semana

Foto: Redes Sociais

Foto: Polícia Civil

A apreensão 
do material 
foi realiza-
da durante 
ação con-
junta das 
Polícias 
Civil e 
Militar no 
Sertão
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Intervenções do órgão resultarão, a partir de amanhã, em aumento da frota em dias normais, finais de semana e à noite

Semob faz ajustes em 24 linhas
TransporTe público

Devido às reclamações 
dos usuários, que se arras-
tavam desde a pandemia de 
Covid-19, 24 linhas de ôni-
bus de João Pessoa vão sofrer 
ajustes, que incluem reade-
quação de horários, aumento 
de frota em períodos notur-
nos e finais de semana, além 
de 89 viagens a mais no siste-
ma, a partir de amanhã. 

A decisão foi anunciada 
pela Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP), o Sindicato 
das Empresas de Transpor-
te Coletivo de Passageiros de 
João Pessoa (Sintur-JP) e re-
presentantes das empresas 
concessionárias.

O superintendente da 
Mobilidade, Expedito Leite 
Filho, explicou que os ajus-
tes foram feitos após a coleta 
de dados da equipe técnica 
da Semob, junto com os re-
latórios dos agentes de mo-
bilidade e através do diálo-
go com a população.

 “O objetivo dessas mu-
danças é melhorar o atendi-
mento, diminuir o tempo de 
espera, oferecer mais viagens 
e ampliar os horários notur-
no, nos finais de semana e 
dias úteis, tornando o trans-
porte mais eficiente, melho-
rando a qualidade do servi-
ço. Temos também a nosso 
favor o trabalho da Prefei-
tura com obras de mobili-
dade, como o recapeamento 
asfáltico nas principais vias 
que circulam os ônibus, ofe-

n 

Com as 
adequações 
na frota de 
ônibus da 
capital serão 
89 viagens 
a mais no 
sistema, que é 
o maior 
do estado

recendo mais agilidade du-
rante as viagens”, declarou.  
De acordo com o diretor de 
Transportes Urbanos da Se-
mob-JP, Victor Gomes, as al-
terações da operação serão 
monitoradas pelos agentes 
de mobilidade para verificar 
o andamento de cada linha. 
“Havendo a necessidade va-
mos fazer as intervenções 
pontuais de acordo com a de-
manda”, afirmou.

 
Renovação da frota 

A Prefeitura de João Pes-
soa anunciou a aquisição de 
80 novos veículos, sendo 40 
novos ônibus 0km e outros 
20, que serão entregues em 
abril e junho, respectivamen-
te. Além disso, serão adquiri-
dos 40 seminovos para subs-
tituir os mais antigos. 

O reforço, a partir de 
amanhã, ocorrerá em linhas 
dos dias úteis, dos sábados e 
domingos e um reforço no-
turno de algumas delas. O 

reforço diário vai contem-
plar quem pega os ônibus: 
108, 104, 202, 517, 1500, 5100, 
107, 303, 500, 521, 5603, 5605, 
523, 123, 9901, 701;

 Aos sábados e domin-
gos, o reforço será nas li-
nhas: 530, 401, 116 e as li-
nhas 110 e I008 passam a 
circular aos domingos. Já a 
linha 508 ganha reforço aos 
sábados. Outro reforço será 
dado nas linhas em horários 

noturnos: 115, 202, 5605 e a li-
nha 701 ganha reforço.

  
Itinerário

A linha 304, desde on-
tem, vai mudar o itinerário, 
passando a circular próxi-
mo ao Campus V da UFPB, 
em Mangabeira. Essa mu-
dança atende à demanda 
de estudantes da universi-
dade, que pediam uma li-
nha via Dom Pedro II. 

Prefeitura da capital também anunciou a aquisição de 80 ônibus para ampliar a frota, e previsão de entrega é em abril e junho

Foto: Ingrid Lopes/Secom-JP

A Prefeitura de Araruna, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, lançou, no  
dia 25, o passaporte da trilha 
de longa distância do Nor-
deste “Caminho das Araru-
nas”. O lançamento ocorreu 
no auditório da UEPB, com 
a presença do prefeito, Vital 
Costa, do Governo do Estado, 
através da Secretaria de Tu-
rismo e do Desenvolvimento 
Econômico e da Empresa Pa-
raibana de Turismo – PBTur, 
da Frente Parlamentar de Em-
preendedorismo da AL/PB), 
representada pelo presidente, 
o deputado Eduardo Carnei-
ro, dos prefeitos dos municí-
pios envolvidos, comerciantes 
locais e convidados.

O lançamento do passa-
porte turístico é a primeira 
ação de promoção da trilha 
depois da reformulação e in-
clusão de novos municípios. 
O documento será entregue 
a turistas que decidirem des-
bravar os mais de 120 quilô-
metros que reúnem paisa-
gens incríveis, entre matas 
nativas, cachoeiras, lajedos e 
monumentos dos quatro mu-
nicípios vizinhos (Araruna, 
Tacima, Dona Inês e Riachão). 

Segundo o prefeito de 
Araruna, Vital Costa, o lan-
çamento desse passaporte é 
mais uma ação para impul-
sionar, divulgar e promover 
o turismo em Araruna. “Va-
mos juntos, transformar o 
discurso de que o turismo 
gera emprego e renda em prá-
tica, seguindo a orientação 
do governador João Azevê-

Super trilha “Caminho das Ararunas”, com 120km, é lançada
avenTura

Teresa Duarte  
teresaduarte2@hotmail.com

Roteiro inclui trilhas com matas nativas, cachoeiras e lajedos

Fotos: Teresa Duarte

do que é de interiorizar cada 
vez o turismo em nosso esta-
do, impulsionando a econo-
mia local”.

Araruna é famosa na Pa-
raíba pela promoção de es-
portes de aventura. Possui 
o Parque Estadual da Pedra 
da Boca, Canions do Macapá, 
Serra Verde e Rampa de Voo 
Livre. Com o lançamento, a 
partir de agora, quem fizer a 

trilha vai receber um passa-
porte com informações sobre 
pontos de apoio, primeiros 
socorros, marcações, dados 
dos caminhantes. As prefei-
turas das respectivas cida-
des, a agência do Sebrae Ara-
runa e o Fórum de Turismo 
do Curimataú estão apoian-
do o projeto. 

De acordo com Ricardo 
Câmara, coordenador da tri-
lha, o percurso do “Caminhos 
das Ararunas” tem oito tre-
chos, que podem ser finaliza-
dos em dias seguidos, ou em 
dias separados, de maneira 
intercalada. Fica a critério dos 
participantes ir caminhando, 
correndo, de bicicleta ou a ca-
valo. Todo o percurso está re-
gistrado nos aplicativos Tri-
lhas e Wikiloc, cujo acesso 
não depende de internet, e de-
marcado com a sinalização 
padrão, nas cores amarelo e 
preto. Os trilheiros receberão 
o carimbo dos próprios mo-
radores ou representantes de 
associações rurais, ficando re-

gistrada a conclusão de cada 
uma das etapas.

“A nossa intensão é que os 
viajantes levem daqui uma 
lembrança, que pode ser 
guardada permanentemen-
te como prova de uma expe-
riência única, além disso, o 
nosso projeto ganha relevân-
cia criando um vínculo entre 
os aventureiros e os morado-
res das comunidades locais, 
fazendo assim uma espécie 
de intercâmbio cultural e fo-
mentando a economia”, dis-
se Ricardo. 

Durante o lançamento 
uma equipe de jornalistas de 
turismo, à convite da Prefei-
tura de Araruna, esteve pre-
sente e vivenciaram um ro-
teiro de conhecimento que 
incluiu visita ao Cânion da 
Serra Verde e Pedra da Ma-
cambira, dois importantes 
atrativos, visita ao Hotel Fa-
zenda Nega Joana, bem como 
um passeio histórico e cultu-
ral, sobre a explanação do his-
toriador Weliton Rafael.

Integração
Projeto reúne  

rota de aventura  
pelas cidades de 
Araruna, Tacima, 

Dona Inês e Riachão

Roteiro possui vista exuberante de monumentos rochosos em meio à paisagem acolhedora e rural

• Reforço das linhas nos dias úteis: 
108, 104, 202, 517, 1500, 5100, 107, 303, 500, 521, 5603, 5605, 523, 
123, 9901, 701;
 
• Reforço das linhas nos sábados e domingos: 
530, 401, 116 e as linhas 110 e I008  (passam a circular aos domin-
gos) e a 508 ganha reforço aos sábados.  

• Reforço das linhas no horário noturno:  
15, 202, 5605 e a linha 701 ganha reforço.

Saiba mais
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Dead Nomads 
fará uma 
retrospectiva 
de sua carreira, 
tocando 
músicas de 
álbuns como 
‘Desolation’ 
(1998) até os 
mais atuais, 
‘Killing Time’ 
(2018) e ‘Demo 
Years’ (2020).
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rock’n’roll
na veia

                         Show   

Palco Tabajara com

As bandas paraibanas de rock 
sentem a falta de palcos locais para 
se apresentarem. Mas nem sem-
pre foi assim. A década de 1990 re-
novou o cenário musical do rock e 
teve por grande impulso o Never-
mind (1991), segundo álbum de es-
túdio do Nirvana, responsável por 
levar ao mundo um estilo de músi-
ca conhecido como o grunge. Nessa 
época, o rock se voltava mais para 
bandas alternativas com sons pesa-
dos e distorcidos, mas ainda assim 
bem diferente do metal. O Brasil se-
guiu nessa mesma esteira, e as gra-
vadoras passaram a apostar em se-
los menores, que revelaram grupos 
como o Raimundos, Mundo Livre 
S/A, Chico Science e Nação Zumbi, 
por exemplo. O surgimento da MTV 
e a criação de festivais especializa-
dos na cena independente retirou 
várias bandas do contexto universi-
tário e as levou para os maiores pal-
cos e audiência do país.

Para celebrar esse período que 
marcou gerações e influencia até os 
dias atuais o cenário musical do rock 
que o Palco Tabajara de hoje apresen-
ta pela primeira vez o encontro das 
bandas paraibanas Dead Nomads e 
Musa Junkie. Fundadas no contexto 
das calouradas da UFPB, entre 1995 
e 1996, elas estarão a partir das 20h 
na Usina Energisa, com entrada gra-
tuita e transmitida pela Rádio Taba-
jara 105,5 FM e, em vídeo, pela TV 

Assembleia ou através das redes so-
ciais das emissoras. A Sala Vladimir 
Carvalho será uma extensão do Tea-
tro de Arena, Cilaio Ribeiro e Espaço 
Mundo, tradicionais palcos de con-
fluência das bandas da época.

Para contar essa história, Dead 
Nomads fará uma retrospectiva de 
sua carreira, tocando músicas pre-
sentes em todos os álbuns lançados, 
desde Desolation (1998) até os mais 
atuais, Killing Time (2018) e Demo Years 
(2020). A apresentação será fechada 
com os dois singles mais recentes da 
banda disponíveis nas plataformas 
de música, ‘Infinito’ e ‘Oração’. “Cada 
um desses discos foi uma pegada di-
ferente em cima da vertente do punk 
rock e do stoner rock. Passamos por 
uma evolução, uma mudança natu-
ral no nosso conceito, mas sempre 
mantivemos a mesma chama acesa, 
mesmo com toda a resistência e difi-
culdades, principalmente com esse 
estilo, que não é fácil achar onde to-
car”, destaca o baixista Degner Quei-
roz. Dead Nomads se apresenta hoje 
com uma “velha-nova” formação 
tendo ainda Marcel Bruno (vocal), 
Rubem Cacho (guitarra solo), Jan-
sen Gomes (guitarra) e Elmon Pal-
meira (bateria).

A banda começou fazendo covers 
dos Ramones, para em 1996 iniciar 
o trabalho autoral como Dead No-
mads, banda que reflete sua músi-
ca em cima das vertentes punk rock, 
surf music e hardcore. Um dos mo-
mentos mais marcantes do grupo 
se deu com o lançamento de Trincan-
do os ossos num dia Cão (2001) e quan-
do, antes da pandemia, chegaram a 
abrir o show da banda estaduniden-
se Pennywise, referência do punk. “A 
gente credita essa longevidade à re-
sistência mesmo e a gostarmos do 
que fazemos. Aqui no estado a pre-
dominância é por ritmos populares 
e o rock na Paraíba vive de ciclos, 
mas a gente não se preocupa muito 
com isso e tocamos o que gostamos”, 
acrescenta Degner, que prepara o 
lançamento da música ‘Trabalhar’, 
que estará presente em uma cole-
tânea nacional de bandas do estilo 
punk dos anos 1960.

Os integrantes do Dead Nomads 
e da Musa Junkie são amigos e fãs 
uns dos outros. Juntos eles repre-
sentam parte importante da histó-
ria do rock’n’roll paraibano. “Para a 
gente será um prazer. É uma coisa 
meio histórica”, destaca Edy Gon-
zaga, guitarrista e um dos voca-
listas da banda fundada em 1995, 
composta ainda por Edliano Vale-
riano (baixo e voz), Diego Second 
(guitarra e voz) e Rayan Lins (ba-
teria). Fruto da mesma efervescên-
cia musical, a Musa Junkie também 
recordará os anos de carreira regis-
trados em quatro EPs. “A Musa tem 
a característica de ser um pop mais 
direto. As músicas têm por volta de 
três minutos, então vai dar para to-
car várias delas no Palco Tabajara”, 
antecipa o músico. 

Durante as décadas que acumu-
lou em suas diferentes formações, 
o som da banda foi ganhando ou-
tros sotaques e novas texturas. “A 
gente tinha muito mais músicas 
em português, mas depois da fase 
do Edliano morando fora, acabou 
trazendo mais composições em in-
glês. Mudou também a questão do 
apuro técnico, tanto musical quan-
to das gravações. Evoluímos ain-
da nas composições porque vamos 
maturando melhor o que queremos 
e o que procuramos”, complemen-
ta Edy Gonzaga. Com seu traba-
lho, Musa Junkie consegue atingir 
espaços e públicos fora do estado. 
Prova disso é que os dois primeiros 
EPs saíram por selos potiguares e o 
mais recente, Done, é da Brechó Dis-
cos, da Bahia. Mas em João Pessoa a 
realidade é diferente. 

Hoje em dia, o local de conver-
gência do público do rock é o Af-
ter Pub e o Kaos na Vila, que ocor-
re mensalmente na Vila do Porto 
trazendo nomes de fora, mas apos-
tando em um estilo mais pesado e 
no metal extremo. “Para essas ban-
das que estão no meio termo, a gen-
te ainda está buscando esse local, 
esse porto de ancoragem. A gente 
está retomando este cenário, que 
está se reorganizando. A cena al-
ternativa ainda está engatinhan-

do por terem fechado vários luga-
res”, lamenta o guitarrista do Musa 
Junkie, que já tocou em bandas im-
portantes do cenário do rock local, 
a exemplo do Zefirina Bomba e Flá-
vio Cavalcanti.

No momento, a banda pessoen-
se está se preparando para gravar 
um novo EP. O material já está pron-
to e deve sair ainda neste primeiro 
semestre com o nome Junkie Drive - 
Tinitus, nome de um pedal de dis-
torção fabricado sob medida para 
banda, que é a base do som do gru-
po. “Sempre mantivemos esse elo 
de composição e produzindo proje-
tos mais alternativos. No Musa, es-
tamos sempre pensando no próximo 
passo, mesmo que demore e que seja 
difícil”, finaliza Edy Gonzaga.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Hoje, em João 
Pessoa, projeto 
apresenta pela 
primeira vez o 
encontro das 
bandas paraibanas 
Dead Nomads e 
Musa Junkie

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site oficial da Rádio 
Tabajara

Foto: Acervo Pessoal

Fundada em 1995, fruto da 
mesma efervescência musical 
do Dead Nomads, a banda 
Musa Junkie (acima) também 
recordará os anos de trajetória 
registrados em quatro EPs
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Colunista colaborador

Passei boa parte da minha vida 
profissional diante do “quadro-negro”, de 
microfones e de aparelhos conhecidos por 

data show. Foram 47 anos de aulas, palestras, 
bancas de graduação, mestrado e doutorado. 
Nunca me inibi com auditórios cheios, 
salões do júri superlotados ou salas de aula 
apinhadas de alunos. Porém, já aposentado 
e com as dificuldades naturais da pandemia, 
comecei a ser convidado para participar de 
lives, audiências e lançamentos de livros, tudo 
pelo modo home-office, passando a lidar com 
Zoom, Skype, YouTube etc.

De início, verifiquei logo que não me 
sentia à vontade diante do computador, muito 
menos do aparelho celular. Confesso que me 
esforcei bastante, mas fui cancelando, um a 
um, os convites realizados. Alguns dias antes 
da primeira participação, preparei um longo 
material informativo, imprimi (por segurança, 
é claro!), li e reli várias vezes aquilo tudo que 
eu já apresentara tantas vezes antes (ao vivo). 
Fiquei tranquilo e pensando: – Proferi muitas 
palestras e ministrei aulas sem consultar uma 
folha de papel, mesmo porque os temas que me 
eram afeitos já haviam sido repetidos tantas 
vezes e em oportunidades semelhantes. Não 
tinha como errar. Mas errei!

No dia da primeira live, acordei nervoso 
e ansioso, revendo o material, estudando 
novamente o assunto, mas o tempo demorava 
a passar. Liguei o computador uma hora antes 
do início do evento! Quando apareceram 
os primeiros sinais na tela, sentia-me como 
um principiante. Consultei meus filhos (que 
são advogados), minha filha (professora da 
UFPB), tentei me concentrar, mas, sozinho no 
meu gabinete, sentia-me um desamparado 
acadêmico. Não podia mesmo dar certo. Com as 
duas mãos ocupadas, perdi todo meu gestual, 
que é indispensável na comunicação. 

Mas, só depois do desastre, descobri esse 
erro primário. A toda hora, parava para olhar o 
papel, tentando ler as notas e improvisar, sem 
fazer direito, nem uma coisa, nem outra. Parecia 
uma aula chata de um professor trapalhão. Pior, 
com as máscaras não podia ver a reação do 
público, rostos sorridentes é o melhor estímulo 
para uma boa atuação. Foi tão ruim que, num 
final patético, prometi, envergonhado: “Na 
próxima vai ser melhor”. Desliguei o computador 
triste, injuriado e furioso comigo mesmo. 
Porém, ao reconhecer tudo que tinha errado, 
a humildade venceu. Logo eu, com mais de 50 
anos falando em público, era intolerável!

Reunião de condomínio
Outro fiasco: participar de uma reunião 

de condomínio online! Alguns amigos do 
Condomínio Águas da Serra, em Bananeiras, 
viviam reclamando da minha ausência durante 
a pandemia. Apesar dos vários meses que 
passamos naquela aconchegante cidade, 
enquanto o vírus da Covid-19 tomava conta dos 
nossos pulmões, nunca havia participado de 
uma reunião home-office do nosso condomínio. 
Resolvi participar. Preparei o computador (pois 
no celular, nem pensar!) e aguardei a hora do 
início da reunião. Poucos participantes, não havia 
um moderador, a coisa foi esquentando com 
múltiplas falas e xingamentos.

Entediado, deixei o notebook ligado e fui 
lanchar. Ao voltar, reclamavam da minha 
ausência, pois durante o lanche foi posta em 
votação matéria importante. Tentei me desculpar, 
mas parecia menino de curso primário dizendo 
à professora que não havia batido no colega… A 
partir daí, desisti de reuniões, palestras ou bancas 
online. Que me perdoem os inúmeros orientandos 
que têm me convidado, até como forma de 
homenagear o ultrapassado professor!

Fernando 
  Vasconcelos

Palestra online
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

Pobreza feminina
O que estavam fazendo nossas 

mães que não tiveram nenhuma ri-
queza para nos legar? (Virginia 
Woolf, em Um teto todo seu.)

O programa Saia Justa 
(GNT) da semana passada 
(dia 22), falou de um assunto 
importante – dinheiro e a re-
lação de nós, mulheres, com as 
verdinhas. Como esse tema é 
caro para os brasileiros! Mui-
to pudor em falar do assunto, 
entre os casais, então... E com 
as mulheres? Nunca se acham 
capazes nem merecedoras de 
gastar consigo. Gabriela Prioli, 
advogada e novo membro do 
programa, falou de forma per-
tinente e até jurídica sobre o as-
sunto. As mulheres não estu-
davam e eram relegada à casa 
e aos cuidados com as crian-
ças e com os mais velhos (vejo 
a minha neta, Luísa, de quase 
quatro anos, brincar de grávi-
da e com o seu bebê imaginário 
por entre os cômodos. E como 
faz isso com graça e altivez; tão 
pequenina e o mundo já lhe di-
zendo para/como ser mãe). 

O provedor e o capaz para 
com as finanças, sempre fo-
ram os homens. E todos os ou-
tros fatores, dificultando essa 
relação das mulheres com o 
dinheiro como: entrada mer-
cado de trabalho, salário de-
siguais, carreira em segundo 
plano por conta dos filhos, etc. 
Claro, como a mulher desde 
sempre cuida, se ganhar di-
nheiro é sempre para investir 
na casa, na família e está tudo 
certo. Mas se, for para o seu 
deleite, investimento próprio, 
carreira, e principalmente o 
prazer, aí a equação não fecha. 

Sim, tem aquelas mulheres que 
gastam nas bolsas milionárias 
e que pagam pouco às diaris-
tas, como bem lembrou a can-
tora Larissa Luz (outra inte-
grante do programa). Mas com 
o dinheiro do marido, a maio-
ria das vezes.

A pobreza feminina vem 
de longe. A escritora e ensaís-
ta inglesa Virginia Woolf pen-
sou muito sobre esse assunto e 
tão bem escreveu nos seus en-
saios, questionando por que, 
no início do século passado, os 
homens bebiam vinho e as mu-
lheres, água nos refeitórios di-
ferenciados das Universidades 
de Cambridge e Oxford. “Por 
que um sexo era tão próspero 
e o outro tão pobre? Somente os 
fellows e os estudantes têm per-
missão de estar aqui (Cambrid-
ge), meu lugar é no cascalho...”, 
perguntava Woolf.

Mas como entendem de 
economia as mulheres brasi-
leiras! São tantas as cabeças 
do casal, ou chefes de famí-
lia, abandonadas pelos mari-
dos, não dão murro em ponta 
de faca. Correm em busca do 
sustento ganhando tão pouco. 
E com aqueles trocados, ou no 
máximo um salário mínimo, 
dão de comer aos filhos, e os 
abrigam como podem. Imagi-
nem se tivessem educação, li-
ções de economia doméstica 
e empreendedorismo. A pan-
demia mostrou isso. Mulheres 
que foram à luta, a fazer doces 
ou bonecas, ou marmita, para 
sobreviverem.

Lembrei-me da minha mãe 
que, com a vida modesta que 
tivemos, meu pai um peque-
no comerciante de móveis de 

escritório, ela era econômica 
até demais. Costurava para as 
quatro filhas, cozinhava igua-
rias para o dia a dia (inesque-
cíveis os seus bolinhos de ba-
calhau, quando esse pescado 
era comida de pobre, ou as os-
tras ao molho de coco dos sá-
bados). Fósforo? Só riscava um 
para não desperdiçar. Lições 
de sustentabilidade/preserva-
ção, aprendi em casa, desde a 
infância. E guardar tudo de co-
mida para reaproveitar no dia 
seguinte com os famosos, me-
xidinhos, arrumadinhos, en-
sopadinhos. Aprendi tudo isso 
e repito na minha casa. Espe-
ro que os meus filhos tenham 
observado a lição. Transformar 
é preciso. Lavoisier dita as re-
gras! O mesmo se dava com as 
roupas, além das “cabidelas” 
das primas ou das mais ve-
lhas, tudo virava outra coisa. 
Essa moda que hoje se diz “vin-
tage”, eu sou adepta desde mo-
cinha. E assim vivemos, com o 
meu pai provedor, e a minha 
mãe nesse trabalho invisível e 
tão desmerecido pela socieda-
de, o que fazia o dinheiro ren-
der para que nós tivéssemos al-
guns supérfluos. 

Portanto, quando fui estu-
dar Woolf no final dos anos 
1980, lá nos arredores de Cam-
bridge, quando sentava embai-
xo dos chorões belíssimos, ou 
quando contemplava aquela 
paisagem de filme dos backyard-
se dos cascalhos, eu me lembra-
va das minhas tantas casas, da 
minha mãe e das irmãs, e do 
meu pai. Mas era a minha mãe, 
na sua pobreza de mocinha (fi-
cou órfã e começou a trabalhar 
aos 17 anos, na Saboaria Parah-

ybana), e que costurava a sua 
própria roupa, e cortava os seus 
lindos cachos, que fazia a eco-
nomia da casa florescer: “Su-
põe-se que as mulheres sejam 
geralmente muito calmas, mas 
as mulheres sentem exatamen-
te como os homens – elas pre-
cisam de exercício para suas fa-
culdades e de um campo para 
seus esforços... elas sofrem de 
uma contenção rígida demais, 
de uma estagnação absoluta de-
mais, precisamente como sofre-
riam os homens; e é tacanhice 
de seus semelhantes mais pri-
vilegiados dizerem que elas de-
vem limitar-se a fazer pudins e 
costurar meias, a tocar piano e 
bordar sacolas”.

Comigo já foi diferente 
e agradeço às mulheres que 
me antecederam. Sempre fui 
uma mãe presente e prove-
dora, mas também investi na 
minha carreira, nos meus gos-
tos e deleites, sem maiores cul-
pas ou arrependimentos (só 
alguns), quando tirava uma 
tarde toda minha para algu-
ma matinê. Acho que, um sé-
culo depois, segui a trilha do 
que dizia Virginia Woolf: “A 
liberdade intelectual depen-
de de coisas materiais. A poe-
sia depende da liberdade inte-
lectual. E as mulheres sempre 
foram pobres, não apenas nos 
últimos 200 anos, mas desde 
o começo dos tempos... espe-
ro que vocês se apoderem de 
dinheiro bastante para as via-
gens e o lazer, para contemplar 
o futuro ou o passado do mun-
do, para sonhar com livros e 
vaguear pelas esquinas e mer-
gulhar a linha do pensamento 
fundo na corrente...”

Veja e leia o U2
Após quase 50 anos ininterruptos de 

carreira e com a mesma formação desde 
o início, o U2 parece estar no que o grupo 
começou a cantar em 2000, quando lançou 
a canção ‘Stuck in a moment you can’t get 
out’: “Você precisa se recompor / Você está 
preso em um momento / E agora você não 
consegue escapar dele”. 

Passada a pandemia, o grupo encon-
tra-se, pela primeira vez, esfacelado. O 
baterista Larry Mullen Jr. está de molho, 
se recuperando de uma cirurgia em fun-
ção de lesões nos cotovelos, joelhos e até 
no pescoço, o que o impedirá de partici-
par da série de shows do U2, o UV Achtung 
Baby Live At The Sphere, que terá início em 
setembro, em Las Vegas (EUA).

O quietão Adam Clayton também 
anda sumido (mas deverá estar na turnê). 
Ele, por exemplo, não participa do novo 
documentário da banda, disponível no 
Disney+ desde o último dia 17. Para dei-
xar claro que o grupo não está “rompido”, 
o filme, que sequer usa o nome do U2 – fi-
cou Bono & The Edge: A Sort of  Homecoming 
com Dave Letterman – começa avisando que 
o baixista não participou do projeto por es-
tar realizando um “filme de arte” e, ao fi-
nal, ganha (junto com Larry), um agrade-
cimento especial dos colegas.

O documentário se conecta ao recém
-lançado álbum Songs of Surrender, cujo 
repertório reúne releituras para 40 can-
ções do U2, e à autobiografia do vocalis-
ta Bono, Surrender, lançada no final do 
ano passado. São três produtos que es-
tão completamente integrados. 

Passada a pandemia, o que o U2 ofe-
rece é um disco de sucessos requenta-
dos, velhos hits com novos arranjos (todos 
acústicos). Será o fim da carreira disco-
gráfica do U2? Os integrantes sentaram 
no trono da zona de conforto e viverão 
apenas dos antigos sucessos, como ocorre 
com muitos artistas consagrados?

Muito melhor é o filme. Bono & The 
Edge: A Sort of Homecoming com Dave Let-
terman é um título autoexplicativo: Bono 
e o guitarrista The Edge, o coração e o cé-
rebro da banda, voltam à Dublin, cidade 
natal do quarteto, para uma reavaliação 
da carreira com o famoso apresentador 

Dave Letterman, fora do ar desde 2015, 
quando decidiu de aposentar da TV.

Não se trata, portanto, da velha e 
manjada trajetória, contada disco a dis-
co, ou ano a ano. Isso já foi explorado 
inúmeras vezes. Aqui vale o papo entre 
três homens idosos, conversando não só 
sobre a carreira de uma banda de rock, 
mas, sobretudo, pelas raízes que os in-
tegrantes têm na Dublin dos anos 1970 e 
início dos 1980.

Letterman conduz muito bem as con-
versas sobre política, religião e sociedade 
na Irlanda de então. Fala com Bono, Edge e 
também com outros músicos locais, como 
Glen Hansard, mais conhecido pelo filme 
Once: Apenas Uma Vez (2007). Em meio ao 
papo, vocalista e guitarrista apresentam 
alguns sucessos do U2, em versões acús-
ticas semelhantes às do novo disco.

A relação dos integrantes com a Reno-
vação Carismática, no início dos anos 1980, 
métodos de composição e até um mea cul-
pa de Bono em relação ao ativismo que, se-
gundo ele, chega a “constranger” os cole-
gas compõem alguns dos momentos mais 
significativos do longa-metragem. Letter-
man, por sua vez, vai crescendo ao longo 
dos 84 minutos de duração e se torna um 
personagem relevante, sobretudo graças 
ao seu humor ferino.

Ando lendo o livro de Bono. É muito 
melhor que 90% das autobiografias de as-

tros de rock. No caso do vocalista do U2, 
ele procura lançar sua própria visão de 
mundo sobre o próprio mundo desde que 
pegou um trem de Dublin para Londres 
a fim de promover sua banda de músicos 
iniciantes. Assim, ele perpassa a carreira 
do U2, narra como a banda foi criada, mas 
não se atém somente a isso. Fala bastan-
te sobre ser um jovem morando na con-
turbada Dublin, criado apenas pelo pai e 
o irmão (perdera a mãe bem cedo), e das 
políticas que movem o planeta.

Para ficar em um único exemplo, aca-
bei de ler o capítulo em que Bono relembra 
o dia em que Mikhail Gorbatchov, ex-líder 
da extinta União Soviética, foi almoçar na 
casa do artista, e de como sua esposa, Ali, 
confrontou o político, afinal também era 
convidada do casal uma vítima do aciden-
te nuclear de Chernobyl, ocorrido sob o go-
verno de Gorbatchov.

Narrativa atual, Bono também rela-
ta quando ele e The Edge se encontraram 
com o presidente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, em meio a guerra iniciada em 
fevereiro do ano passado. “A liderança 
ucraniana é como uma força vital com di-
reção de arte que apresenta calmamente 
seus argumentos em favor da liberdade, 
enquanto Putin sussurrava nervosamente 
na direção dos quatro cavaleiros do Apo-
calipse”, escreveu o vocalista.

E que venha o próximo capítulo!

Foto: Divulgação

Guitarrista The Edge (E) e o vocalista Bono (C) com o jornalista Dave Letterman (D)

Foto: Pixabay

Mais velhos com dificuldades para se adaptar à tecnologia
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Colunista colaboradora

Francisca Vânia Nóbrega é autora de vários livros 
de poesia e de ensaios literários, pertence à 
União Brasileira dos Escritores, seção Paraíba 

(UBE-PB) e à Academia Paraibana de Poesia, 
onde ocupa a cadeira nº 6, tendo como patrona a 
professora e poeta Anayde Beiriz. É sobre esta que 
escreveu o texto Anayde Beiriz: rememorando a vida 
e a história. Com base em postulados sobre gênero e 
patriarcalismo, Vânia apresenta opiniões de diversos 
autores que se debruçaram sobre o tema, com ênfase 
para a questão de gênero. 

Anayde sofreu preconceitos e discriminação de 
uma sociedade injusta que privilegiava os mais ricos 
e aqueles que tinham projeção social. Uma simples 
professora, filha de um tipógrafo, querer se igualar 
aos intelectuais da época era muita audácia, mas era 
obstinada e não se conformava com as diferenças 
impostas pela sociedade. Não via diferença entre 
o homem e a mulher, considerava que todos eram 
iguais, não devia haver distinção de gênero nem de 
classe social.

Além de ser uma moça inteligente, era bonita, 
elegante e vaidosa. As fotos que a família guarda até 
hoje demonstra o requinte no vestir. Por sua beleza e 
faceirice, em 1925 foi eleita em concurso como a mais 
bela jovem da Parahyba. O concurso foi realizado pelo 
Correio da Manhã, em 1925. A pesquisadora Valeska 
Asfora, em Anayde Beiriz: a última confidência (2022: 
p. 46), informa que não encontrou a edição do jornal 
que trata dessa notícia, mas o fato é do conhecimento 
de todos. Gostava de escrever para jornais e revistas 
literárias. Artigos e textos de Beiriz apareciam na 
revista Era Nova, publicação literária que circulou na 
Paraíba nos anos de 1920.

Depois que terminou o curso Normal, submeteu-
se a concurso público para professora em 1922, foi 
aprovada, e passou a lecionar na Escola de Pescadores 
Pres. Epitácio Pessoa, na Colônia Z2, na vila de 
Cabedelo. De 1922 a 1930, exerceu o magistério, 
dando aulas para crianças, filhos dos pescadores, 
e alfabetizando os adultos. Morava em João Pessoa, 
toda segunda-feira saía de casa, tomava o trem para 
Cabedelo e lá permanecia até a sexta, regressando 
para a casa dos pais aos sábados. Era durante os fins 
de semana que frequentava os saraus lítero-dançantes 
nas casas de Dr. José Maciel, Alceu Navarro e do 
comerciante Mister Davidson. Nessas ocasiões, recitava 
seus poemas e de outros poetas, causando muitas vezes 
“frisson” entre os presentes pela ousadia dos textos que 
apresentava. No meio de uma sociedade machista e 
preconceituosa, Anayde despontava como uma moça 
moderna, que usava cabelos com o corte à la garçonne, 
pintava os lábios com batom vermelho e frequentava 
os ambientes literários, chegando a fazer parte do 
grupo Os Novos, sendo ela a única mulher a integrar 
esse seleto grupo. Discutia-se literatura, artes, política e 
transitiva com desenvoltura por todos esses assuntos. 

O namoro com o estudante de Medicina 
Heriberto Paiva, chamado por ela carinhosamente 
de Hery, causou incômodo à família do rapaz, 
principalmente da madrasta que almejava uma 
moça rica e de família tradicional para casar com 
o enteado. Heriberto estudava no Rio e veio passar 
férias na Parahyba e logo se apaixonou por aquela 
moça morena, bonita e inteligente. Voltou para o 
Rio de Janeiro e durante dois anos houve troca de 
correspondência, eram cartas de amor bem diferentes 
das cartas de amor de Fernando Pessoa para Ofélia, 
eram românticas e cheias de sonhos. As cartas 
enviadas para o namorado foram cuidadosamente 
transcritas por Anayde em um caderno e as sobrinhas 
conservam com todo carinho essa relíquia. Foram 
60 cartas enviadas para Heriberto. A tecedeira 
da maldade, a madrasta, conseguiu impedir a 
continuidade do namoro com intrigas e mentiras. A 
moça sofreu com esse rompimento e viu seus sonhos 
serem desfeitos. 

Tudo cura o tempo, já dizia o Eclesiastes, e Anayde 
voltou a frequentar os saraus dançantes, a escrever 
poemas e publicá-los nos jornais locais e em Recife. 
Surgiu João Dantas na sua vida. Advogado bem-
sucedido, ele gostava de literatura e de política. 
Novamente o amor bateu à sua porta. João Dantas 
era inimigo político da família Pessoa, não gostava 
do presidente do Estado e resolveu se transferir 
para o Recife, passando a advogar na capital 
pernambucana. Vinha com frequência à Paraíba para 
visitar a namorada, ficava muitas horas conversando 
com Anayde nos bancos das praças, trocavam juras 
de amor eterno e se correspondiam regularmente. 
A Rua Santo Elias, no centro da cidade, foi palco 
também desses encontros amorosos. A professora 
continuava dando aulas em Cabedelo, na colônia de 
pescadores. Tudo parecia seguir uma rotina normal, 
mas as intrigas políticas ficaram acirradas entre os 
Dantas e os Pessoas e tudo terminou na tragédia que 
é conhecida por todos. 

Anayde Beiriz nasceu para quebrar tabus, para 
inquietar, para deixar marcas e isso a professora 
Francisca Vânia procurou demonstrar no seu 
ensaio que traz um contributo valioso para aqueles 
que desejam conhecer um pouco mais da poeta e 
professora. 

Anayde Beiriz

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

ESTREIAS

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

John WIck 4: BABA YAgA (John 
Wick: Chapter 4. EUA. Dir: Chad Stahel-
ski. Ação. 14 anos). Com o preço por sua 
cabeça cada vez maior, o lendário assas-
sino de aluguel John Wick (Keanu Reeves) 
leva sua luta contra a Alta Cúpula en-
quanto procura os jogadores mais pode-
rosos do submundo, dos EUA a França, do 
Japão a Alemanha. CENTERPLEX MAG 
3: 17h30 (dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 17h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 5 (dub.): 15h30 
- 19h - 22h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 
14h30 (dub.) - 18h (dub.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h30 -  
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (leg.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 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 PARTAGE 2: 
15h40 (dub.) - 19h (leg.); CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h50 - 20h. 

lA SITUAcIón (Brasil. Dir: Tomás 
Portella. Comédia. 16 anos). Três amigas 
(Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lo-
pes) em busca de uma misteriosa heran-
ça na Argentina. Chegando no país vizi-
nho, passam por perrengues, situações 
hilárias e perigosas e dificuldades ao se 
envolverem, sem saber, com traficantes 
locais. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h45 - 
16h30 (exceto sáb.) - 18h45 (exceto sáb.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1: 18h40 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 2: 14h40.

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

conTInUAÇÃo

A BAlEIA (The Whale. EUA. Dir: Dar-
ren Aronofsky. Drama. 16 anos). Um pro-
fessor recluso (Brendan Fraser) que vive 
com obesidade severa tenta se reconec-
tar com sua distante filha adolescente 
para uma última chance de redenção. 

CENTERTPLEX MAG 2 (leg.): 16h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h.

cREEd 3 (EUA. Dir: Michael B. Jordan. 
Drama. 12 anos). Depois de dominar o 
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: Tyler 
Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. Terror. 16 
anos). Os quatro sobreviventes do mas-
sacre realizado pelo Ghostface, decidem 
deixar Woodsboro para trás em busca 
de um novo começo em Nova York. Mas 
não demora muito para eles se tornarem 
alvo de um novo serial killer. CENTER-
TPLEX MAG 1(dub.): 19h; CENTERTPLEX 
MAG 4 (leg.): 20h50; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 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 PAR-
TAGE 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. Dra-
ma. 16 anos). A Imperatriz Elizabeth da 
Áustria é idolatrada por sua beleza, mas, 
quando completa 40 anos, inicia uma cru-
zada para tentar manter sua imagem pú-
blica. CINE BANGÜÊ: 29/3 - 18h30.

mATo SEco Em chAmAS (Brasil. Dir: 
Joana Pimenta e Adirley Queirós. Documen-
tário. 14 anos). A história das Gasolineiras 
de Kebradas, tal como ecoa pelas paredes 
da Colméia, a Prisão Feminina de Brasília 
(DF). CINE BANGÜÊ: 28/3 - 19h30.

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

mEdUSA (Brasil. Dir: Anita Rocha da 
Silveira. Terror. 14 anos). Uma gangue de 
mulheres fazem o melhor que podem para 
controlar tudo ao seu redor (até mesmo 
outras mulheres) para resistir à tentação. 
CINE BANGÜÊ: 30/3 - 18h30.

REgRA 34 (Brasil. Dir: Júlia Murat. Dra-
ma. 18 anos). Uma jovem defensora públi-
ca auxilia mulheres em casos de abuso. No 
entanto, seus próprios interesses sexuais a 
levam a um mundo de violência e erotismo. 
CINE BANGÜÊ: 29/3 - 20h30.
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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

Estão abertas até o dia 20 de abril 
as inscrições gratuitas para seleção de 
propostas artísticas de ocupação dos 
espaços expositivos da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Funesc). O 
objetivo é selecionar 13 projetos, sendo 
distribuídos entre a Galeria Archidy 
Picado, Território Parahyba de Arte 
e Muro da Filgueiras (pintura de mu-
ral), todas em João Pessoa.

As inscrições podem ser feitas atra-
vés do site oficial da Fundação (funesc.
pb.gov.br). Das vagas existentes no 
edital, 30% serão destinadas a candi-
datos(as) que se autodeclararem pre-
tos(as), pardos(as) (afrodescendentes) 
e 10% para os povos de etnias indíge-
nas ou ciganas.

Cada uma das quatro propostas 
(sendo três de artistas da Paraíba e 
uma de outros estados) selecionadas 
para a Galeria de Arte Archidy Picado 

será contemplada com o valor de R$ 7 
mil; as oito de Fotografia selecionadas 
para o Território Parahyba de Arte se-
rão remuneradas com R$ 2 mil cada; já 
a única proposta artística para pintura 
de mural selecionada para o Muro da 
Filgueiras (lateral do estacionamento) 
fica com R$ 10 mil, que pode ser indi-
vidual ou de coletivo residente na Pa-
raíba há mais de dois anos.

Entidade vai selecionar 13 propostas de artes visuais para espaços expositivos

Inscrições para o edital de 
ocupação vão até dia 20/4

Funesc

Da Redação
Foto: Thercles Silva/Divulgação

Serão oito projetos para a Archidy Picado

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc
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“Pela musicalidade e por 
ser muito preciso na dinâmica 
do instrumento, Glauco An-
dreza era o melhor baterista 
na Paraíba, sem desmerecer os 
demais, além de ser uma pes-
soa muito boa”, disse o baixis-
ta Sérgio Gallo, referindo-se 
ao músico, que vinha enfren-
tando problemas de saúde, e 
estava internado em um hos-
pital na capital paraibana, vin-
do a morrer na madrugada de 
ontem, aos 56 anos de idade. O 
sepultamento do artista acon-
tece hoje, a partir das 15h, no 
Parque das Acácias.

Em virtude do falecimen-
to de Andreza, que integrava 
a Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba (OSPB), o maestro-titu-
lar Gustavo Paco de Gea infor-
mou que o concerto que seria 
amanhã foi adiado para o pró-
ximo dia 6 de abril, às 20h, no 
Espaço Cultural, em João Pes-
soa. Na apresentação, deve-
rão ser prestadas as homena-
gens póstumas pelos colegas 
da OSPB. “Ele era o batimen-
to cardíaco da orquestra, como 
percussionista, por causa da 
precisão, da capacidade e da 
experiência. Era um músico 
brilhante e maravilhoso”, co-
mentou o regente.

“Faço minhas as palavras 
de Radegundis Feitosa e de 
Sivuca que Glauco Andreza 
era um baterista especializa-
do em música de câmera, por 
causa do contato com as mú-
sicas erudita e popular. Ele foi 
a maior referência no uso da 
bateria no contexto da músi-
ca de câmara, no Brasil. Além 

disso, ‘Papi’, como era chama-
do pelos amigos, teve papel na 
área de formação de músicos, 
pois adotava os músicos mais 
jovens, porque sempre tinha 
alguma coisa para ensinar”, 
disse o trompetista e arranja-
dor Emanoel Barros.

“Glauco Andreza foi refe-
rência. Participou da forma-
ção de gerações de bateristas 
e percussionistas, como Dên-
nis Bulhões, que mora nos Es-
tados Unidos, e Guegué Me-
deiros, que está em São Paulo, 
pois viram Glauco tocar e mu-
daram suas vidas. O banco 
dessa bateria da música de câ-

mara ficará vazio, dificilmen-
te vai ser ocupado, porque ele 
tinha um estilo único, pois ti-
nha uma sensibilidade muito 
grande e acompanhava todo 
tipo de música em todo tipo de 
formação. Ele tinha o contro-
le absurdo das dinâmicas de 
uma música, pois sabia tocar 
forte, ou suave, sem compro-
meter a interpretação, poden-
do ser capaz de acompanhar 
um violão ou uma orques-
tra com a mesma versatilida-
de, a qual é o seu legado”, afir-
mou Barros. Ele informou que 
a Metalúrgica Filipeia deverá 
prestar homenagem póstu-

ma a Glauco, em concerto a ser 
realizado no dia 12 de abril, no 
Espaço Cultural.

O trompetista ainda lem-
brou as raízes do amigo. 
“Glauco Andreza participou 
da gravação de DVD de Sivu-
ca, com quem tocou alguma 
vezes, a também se apresen-
tou com a Orquestra Tabajara, 
do maestro Severino Araújo, 
com o regente Moacir San-
tos e a orquestra do maestro 
Vilô, onde começou a carrei-
ra. É importante dizer que 
Glauco veio de uma família 
de músicos. O pai dele, conhe-
cido como ‘Bolo’, era sargen-

to da Polícia Militar da Paraí-
ba e também tinha dois tios 
na banda dessa PM”, afirmou 
Emanoel Barros.

Sérgio Gallo foi outro ami-
go a se lembrar da convivência 
de 35 anos com Andreza. “Os 
últimos shows que fiz com ele 
foram durante o último Car-
naval, em João Pessoa, duran-
te o Folia de Rua, em apresen-
tações com os blocos Violando 
a Madrugada e Raparigas de 
Chico e com a Orquestra Sa-
nhauá”, disse o baixista, que 
também é o produtor musical 
do Festival de Música da Pa-
raíba. “Glauco tocou na ban-

da-base do festival na primei-
ra, terceira e quarta edições e 
acredito que na edição de 2023 
ele deverá ser homenageado”, 
comentou o artista.

Já o contrabaixista Xisto 
Medeiros, integrante do Quin-
teto da Paraíba, lamentou a 
morte do amigo e lembrou 
que, embora não fizesse parte 
da formação do grupo, Glauco 
Andreza sempre atendia aos 
convites para tocar nos sho-
ws. “Apesar de não ter sido 
membro efetivo, ele tocava 
como nosso convidado espe-
cial, quando precisávamos. 
É um dos músicos de câma-
ra mais importantes da Paraí-
ba e o Quinteto Brassil passou 
a se chamar Sexteto Brassil 
porque, depois de algumas 
apresentações com o grupo, 
perceberam que ele havia se 
tornado figura imprescindí-
vel”, apontou ele. 

O cantor e compositor 
Adeildo Vieira comentou que, 
com a morte de Glauco, “é mais 
um instrumento primoroso 
que se cala. Era um músico de 
sensibilidade e virtuosismo. 
Um músico inspirador”.

Já o músico Teínha assim 
se expressou: “Estamos mui-
to tristes pela perda do nosso 
amigo e irmão, Glauco. Con-
vivi 43 anos com ele. Um ser 
humano maravilhoso; coração 
bondoso; um homem de Deus 
também. Músico excepcional; 
talento invejável, seja como 
músico da Orquestra Sinfô-
nica ou músico popular, ado-
rado e respeitado em todos os 
grupos que passou, especial-
mente nos grupos Metalúrgi-
ca Filipéia e Sexteto Brassil. 
Descanse em paz”.

Enterro do veterano integrante da Orquestra Sinfônica da Paraíba será realizado hoje, na capital paraibana

Adeus ao músico Glauco Andreza
Luto

Quinta obra audiovisual 
da diretora paraibana Fabi 
Melo, o curta-metragem Nem 
todas as manhãs são iguais ob-
teve uma proeza considera-
da inédita: na semana passa-
da, ganhou integralmente os 
12 prêmios da Mostra Crian-
cine da 16ª edição Curta Ta-
quary 2023, festival realizado 
no município de Taquaritin-
ga do Norte, localizado no 
Agreste de Pernambuco.

Entre os prêmios, a per-
nambucana Maria Alice San-
tos, que participou das grava-
ções do curta quando tinha 
8 anos de idade, foi a Melhor 
Atriz. “Esse foi o quatro prê-
mio recebido por Maria Alice 
e foi muito bonito porque ela 
pode falar sobre o filme para 
crianças de escolas que cos-
tumam comparecer ao festi-
val”, disse Fabi Melo.

Além desse, a produção le-
vou nas categorias de Melhor 
Filme, Diretor e Roteiro (Fabi 
Melo), Ator (Nanego Lira), 
Cartaz, Trilha Sonora (Viní-
cius Mousinho), Som (Aderal-
do Jr.), Figurino e Direção de 
Arte (Renata Gadelha), Edição 
(Bebel Lelis) e Fotografia (João 
Carlos Beltrão).

“O filme fala sobre a ques-
tão do luto e coloca toda a tris-
teza e dor, mas de uma forma 
poética, que pudesse atraves-

sar todo esse sentimento de 
perda e conversasse com as 
crianças. Eu atribuo o fato de 
ter ganhado todos os prêmios 
na Mostra Criancine do fes-
tival porque o filme foi feito 
com amor, afeto e em virtude 
de uma equipe de profissio-
nais parceira e competente, 
com quem já trabalho há al-
guns anos e se tornou numa 
família”, disse ela.

Nem todas as manhãs são 
iguais fala sobre a vida, a mor-
te e seu processo natural de 
tristezas, alegrias e sentimen-
tos, tudo isso através da per-
cepção de Ana, de 8 anos. O 
ator paraibano Nanego Lira 
encarna o pai de Ana, que 
passa a refletir os questiona-
mentos da filha em um ce-
nário de muitas lembranças 
familiares. “Meu irmão, Ha-
zael Melo, faleceu aos 39 anos 
de idade, no final de 2018. Em 
2019, como forma de homena-
geá-lo, escrevi a história e, em 
2020, por meio de recursos da 
Lei Aldir Blanc, da Prefeitura 
Municipal de Campina Gran-
de, recursos na ordem de R$ 
22 mil, o que facilitou a execu-
ção do projeto, que envolveu 
equipe de 19 profissionais di-
retamente, fora os profissio-
nais de maneira indireta”, ex-
plicou Fabi Melo.

Acessibilidade
“Foram cinco dias de 

gravação e o filme dispõe de 

recursos de audiodescrição, 
Libras, Legenda para Sur-
dos e Ensurdecidos (LSE), 
dentro da minha preocu-
pação em facilitar o acesso 
ao público. Isso deveria ser 
lei para os filmes. No ano 
passado, esse curta levou 
o prêmio de Melhor Filme 
com acessibilidade para de-
ficientes visuais concedido 
pelo júri técnico na 45ª edi-
ção do Festival Guarnicê de 
Cinema, realizado em São 
Luís do Maranhão”, comen-
tou a cineasta.

Cineasta há 12 anos, Fabi 
Melo informou que Nem to-
das as manhãs são iguais foi 
selecionado em 32 festivais 
pelo Brasil afora e é o pri-
meiro dos cinco que reali-
zou com apoio de recursos 
financeiros públicos, pois os 
demais foram de forma in-
dependente.

Entre seus novos proje-
tos, a cineasta estará lan-
çando em festivais o curta 
de animação Para onde eu 
vou, iniciado no ano pas-
sado e finalizado em 2023, 
numa produção da Dedo 
Verde Filmes. A produção 
retrata o conflito entre o 
cérebro e o coração em tor-
no da razão e a emoção. 
“Vou esperar a Lei Aldir 
Blanc 2, ou a Paulo Gustavo, 
para inscrever os roteiros 
de mais dois curtas: Luto e 
Nua”, revelou Melo.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Curta paraibano tem premiação unânime em festival
AudiovisuAL

Maria Alice Santos (acima) foi a Melhor Atriz; Fabi Melo (abaixo) levou os prêmios de Direção e Roteiro

n 

‘Nem todas as 
manhãs são 
iguais’ ganhou 
integralmente 
os 12 prêmios 
da Mostra 
Criancine da 
16ª edição 
Curta Taquary 
2023 (PE)

Além da OSPB, baterista e percussionista paraibano atuou em diversos grupos, como o WMC Música, Quinteto Brassil e Sexteto Tabajara

Foto: Redes Sociais/Facebook

Fotos: Divulgação
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Aumento será a partir de abril e beneficiará 797 estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica

Bolsas terão reajuste de até 75%
fapesq

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), anunciou 
ontem, durante o programa se-
manal ‘Conversa com o gover-
nador’, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabajara, o 
reajuste de 25% a 75% nas bol-
sas pagas pelo Governo do Es-
tado, por meio da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), a estudantes 
de mestrado, doutorado, pós-
doutorado e iniciação científi-
ca. O aumento passa a vigorar 
a partir de abril e beneficiará 
797 bolsistas.

“Já fizemos o estudo do im-
pacto financeiro, que represen-
ta um aumento de R$ 6,9 mi-
lhões anualmente e todas as 
bolsas para mestrado, douto-
rado, pós-doutorado e Pibic te-
rão aumento. Essa é mais uma 
forma de demonstrarmos nos-
so apoio à pesquisa, à ciência, 
à inovação, como fazemos des-
de o início da nossa gestão”, co-
mentou João Azevêdo. 

Nas bolsas de mestrado 
e doutorado foram aplicados 

reajustes de 40%. Já nas bolsas 
de pós-doutorado, o acréscimo 
será de 25%, enquanto as bol-
sas de iniciação científica na 
graduação (ensino superior) 
terão acréscimo de 75%.

A Fapesq tem  283 bolsas 
de mestrado, 240 de doutora-
do, 75 de pós-doutorado e 199 
de Iniciação Científica de ensi-
no superior. De acordo com o 
presidente da Fapesq, Rangel 
Junior, até a próxima sexta-fei-
ra (31), as bolsas serão credita-
das nas contas, ainda no valor 
atual.  Até o dia 10 de abril, será 
creditado o complemento e, a 
partir do mês base de abril, o 
valor será pago normalmente, 
na sua integralidade.

“O governador João Aze-
vêdo cumpre mais um com-
promisso e, conforme havía-
mos anunciado antes, foi mais 
além, assegurando o reajuste 
já a partir das bolsas do mês 
de março, pagas em abril, uma 
demonstração do seu compro-
misso com a ciência e o apoio 
incondicional às iniciativas 
voltadas para o fortalecimen-
to da tecnologia e inovação na 
Paraíba”, falou.

n 

O governador 
ressaltou, 
ainda, a 
importância 
da 
implantação 
do Procase 
2 que, dessa 
vez, irá 
abranger 
todas as 
regiões 
do Estado

Governador João Azevêdo destacou o apoio à pesquisa, à ciência e à inovação

Ainda durante o progra-
ma Conversa com o Gover-
nador, João Azevêdo anun-
ciou  a criação da Policlínica 
Integrada da Segurança Pú-
blica (Poinsp), que será inau-
gurada nos próximos dias, 
em João Pessoa, e fornecerá 
atendimento médico em mais 
de 40 especialidades para os 
servidores das Polícias Mili-
tar, Civil e Penal, do Corpo 
de Bombeiros e do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran). 

“Nós vamos oferecer a 
todo o pessoal da Segurança 
um atendimento especializa-
do e exclusivo. Já estamos fa-
zendo as adaptações no pré-
dio, melhorando a estrutura 
para dar um melhor suporte 
aos militares e seus familia-
res, com maior agilidade, aten-
dendo as expectativas dos ser-
vidores, gerando um ganho 
efetivo para os profissionais“, 
frisou o governador. 

O espaço será inaugurado 
na Rua Borja Peregrino, nú-
mero 210, no bairro da Torre, 
e irá oferecer um atendimen-
to exclusivo para os militares 
e seus familiares, permitindo 
a expansão da assistência mé-
dica e multiprofissional, que 
sairá de 13 para 40 especialida-
des na área da saúde, atenden-
do a uma demanda histórica 
dos profissionais, possibilitan-
do ainda a integração com os 
serviços da Rede de Regula-
ção Estadual, com acesso pró-
prio no Hospital General Ed-
son Ramalho e Instituto de 
Assistência à Saúde do Servi-
dor (IASS).

Dentre as especialidades 
que serão disponibilizadas 
para os servidores das Forças 
de Segurança estão: Cardio-
logia, Dermatologia, Endo-
crinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Hematologia, 
Mastologia, Nefrologia, Neu-
rologia, Pediatria, Obstetrí-

cia, Oftalmologia, Ortopedia/
Traumatologia, Otorrinolarin-
gologia, Pneumologia, Reu-
matologia, Radiologia/Ultras-
sonografia, Cirurgia Geral, 
Clínica Geral, Vascular, Ge-
riatria, Urologia e Proctologia.

Além disso, João Azevêdo 
falou sobre a  incorporação do 
Hospital General Edson Ra-
malho ao organograma da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES). Com isso, a principal 
unidade hospitalar de urgên-
cia e emergência de João Pes-
soa será denominada Hospi-
tal do Servidor General Edson 
Ramalho. 

A Secretaria de Saúde já 
iniciou os estudos técnicos 
para ampliação dos servi-
ços como, por exemplo, a am-
pliação da oferta de leitos de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), a quintuplicação no 
número de cirurgias realiza-
das e expansão de serviços 
especializados, como urolo-
gia e assistência em otorrino-
laringologia.

A iniciativa integra o plano 
de ação do governo para for-
talecer a assistência em saú-
de pública e oferecer um me-
lhor atendimento à população, 
com a implantação de progra-
mas exitosos, a exemplo do 
Coração Paraibano e Opera 
Paraíba. 

“O Edson Ramalho já é 
um hospital de portas aber-
tas e presta um bom serviço 
à população. Com sua incor-
poração à Secretaria de Saú-
de, vamos ter as condições de 
ampliar os atendimentos, com 
uma previsão de aumento de 
270% em clínica geral, 300% 
em urologia, 30% em obste-
trícia, além de exames de colo-
noscopia, videolaringoscopia, 
gerando um ganho real para 
a população e para as forças 
de segurança porque novos 
serviços estarão disponíveis“, 
concluiu João Azevêdo.

Policlínica Integrada 
da Segurança Pública

O governador comentou, 
ainda, sobre a primeira visi-
ta do presidente Lula (PT) à 
Paraíba, após assumir o seu 
terceiro mandato. O petista 
veio ao município de Santa 
Luzia, na última quarta-feira 
(22), para a inauguração do 
primeiro complexo associa-
do de geração de energia eóli-

ca e solar renovável no Brasil. 
“É importante entender a 

vocação extraordinária que 
a Paraíba tem para a gera-
ção de energias renováveis. 
Na última semana estivemos 
com a presença do presidente 
Lula e, logicamente, aprovei-
tamos para apresentar outras 
demandas, principalmente 

as que já pedimos a inclu-
são no plano de investimen-
tos”, disse. 

Entre as demandas apre-
sentadas estão a entrada do 
eixo do Rio São Francisco no 
Rio Piancó, a duplicação da 
estrada da BR 230, e o com-
plexo hospitalar em Patos. 
“Essas são as três prioridades 

para o estado. Além da priori-
dade que apresentamos para 
o Nordeste que  é ampliação 
da rede de distribuição, ou 
linhas de transmissão, por-
que a gente precisa cada vez 
mais dotar o estado da capa-
cidade de geração de energia 
e de distribuição”, comentou 
João Azevêdo. 

O governador ressaltou, 
ainda, a importância da im-
plantação do Procase 2 que, 
dessa vez, irá abranger todas 
as regiões do estado. Na úl-
tima quinta-feira (23), João 
Azevêdo se reuniu com re-
presentantes do Fundo In-

ternacional de Desenvolvi-
mento da Agricultura (Fida), 
ocasião em que discutiu a 
implementação do projeto. 

Ao todo, serão investi-
dos, por meio da parceria 
entre o Governo do Esta-
do, Fida e Banco Interame-

ricano de Desenvolvimen-
to (BID), US$ 107 milhões 
de dólares (equivalente a R$ 
550 milhões), sendo US$ 28 
milhões de contrapartida do 
Tesouro Estadual.

“Diferentemente do Pro-
case 1, que é um programa 

que atende do Cariri ao Seri-
dó, dessa vez a área de atua-
ção será a Paraíba inteira.  
Ou seja, teremos projetos 
que atenderão a todas as re-
giões, dependendo das ne-
cessidades de cada uma”, co-
mentou. 

Além disso, João Azevêdo 
anunciou que amanhã as ins-
crições do Empreender Paraí-
ba  para os municípios da 1ª, 
2,ª 3,ª 6ª, 8ª e 10ª serão abertas. 
São 60 vagas para pessoas ju-
rídicas e 180 vagas para reno-
vação de crédito. Ao todo, se-
rão investimentos mais de R$ 
4,2 milhões. 

“É um investimento para 
quem faz verdadeiramente 
a economia se mover no es-

tado da Paraíba”, disse o go-
vernador. 

O pagamento dos salá-
rios dos servidores estaduais 
dentro do mês trabalhado 
também foi confirmado pelo 
chefe do Executivo Estadual, 
durante o programa. O sa-
lário será creditado na pró-
xima quinta-feira feira (30), 
para aposentados, pensionis-
tas e reformados, e na próxi-
ma sexta-feira (31), para os 

servidores da ativa, incluin-
do as administrações direta 
e indireta.

“Nós mantemos o nosso 
compromisso de pagar o fun-
cionalismo em dia, dentro do 
mês trabalhado, resultado de 
uma gestão fiscal e financei-
ra eficiente, que garante segu-
rança aos nossos servidores 
e impulsiona a economia do 
nosso estado”, destacou João 
Azevêdo. 

Visita do presidente Lula e demandas do estado

Procase com investimento de US$ 107 milhões

Empreender Paraíba abre inscrições amanhã
n 

O pagamento 
dos salários 
dos servidores 
estaduais dentro 
do mês trabalhado 
também foi 
confirmado

Foto: Ortilo Antônio

“Já fizemos 
o estudo 
do impacto 
financeiro, que 
representa um 
aumento de 
R$ 6,9 milhões 
anualmente e 
todas as bolsas 
terão aumento

João Azevêdo
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Reunião entre vereadores e o presidente do Tribunal de Contas, Nominando Diniz, aconteceu ontem pela manhã

CMJP e TCE debatem Plano Diretor
da capital

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

A Comissão Multidiscipli-
nar da Câmara Municipal de 
João Pessoa, responsável em 
subsidiar a atualização do 
Novo Plano Diretor da capi-
tal, esteve reunida na manhã 
de ontem, com o presidente 
do Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba, conselheiro 
Nominando Diniz, que apre-
sentou ferramentas de con-
trole que podem contribuir 
na fiscalização preventiva so-
bre o gasto público, evitando 
desvios e má aplicação de re-
cursos. Ele ainda colocou o 
TCE à disposição do parla-
mento municipal para treina-
mentos dos vereadores e ser-
vidores do Legislativo.

Os vereadores de João Pes-
soa estiveram acompanha-
dos, na visita ao TCE, com o 
procurador jurídico da Câ-
mara Municipal, Rodrigo Fa-
rias. Os parlamentares que 
compõem a comissão mul-
tidisciplinar são: Damásio 
Franca (Progressistas), pre-
sidente; Marcos Henriques 
(PT) e Bruno Farias (Cida-
dania). Também participa-
ram da reunião, Sérgio Ricar-
do, Sérgio Chaves e Afrânio 
Melo.

De acordo com o procura-
dor da Câmara, Rodrigo Fa-
rias, a Comissão foi criada 
pela necessidade de reunir 
de diferentes áreas do conhe-
cimento para que sejam ana-
lisadas as propostas de ex-
pansão urbana. Isso porque 
o planejamento urbanístico 
de João Pessoa deve ser ba-
seado no que rege a Lei Com-
plementar 03 de dezembro de 
1992 – o Plano Diretor do Mu-

nicípio de João Pessoa -, alte-
rada pela Lei Complemen-
tar 58, de 18 de dezembro de 
2009.

Em seguida, o auditor de 
controle externo, André Agra, 
mostrou o relatório elaborado 
pela auditoria do TCE-PB, por 
meio da coordenação do Es-
paço Cidadania Digital, mos-
trando que os Tribunais de 
Contas devem, não somente 
fomentar a implementação e 
o fortalecimento dos Planos 
Diretores Municipais, como 
também deve se utilizar des-
tes como ferramentas para o 
exercício do controle das po-
líticas públicas urbanas. 

“Elas tem que ficarem es-
tabelecidas, verificando, in-
clusive, se os planos vêm real-
mente sendo realizados em 
parceria com a sociedade ci-
vil, e, principalmente, se as 
diretrizes estabelecidas nes-
ses documentos vêm sendo 
cumpridas pelo poder local”, 
completou André Agra.

n 

O projeto do 
presidente 
da Câmara 
Municipal de 
João Pessoa, 
vereador 
Dinho Dowsley 
(Avante), já tinha 
sido aprovado 
no plenário 
da Casa

Expansão
A Comissão foi 

criada pela necessidade 
de reunir 

diferentes áreas do 
conhecimento para que 

sejam analisadas 
as propostas de 

expansão urbana

A Associação Folia de 
Rua agora é uma entidade 
de utilidade pública na ca-
pital paraibana. O projeto 
do presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
vereador Dinho Dowsley 
(Avante), já tinha sido apro-
vado no plenário da Casa. 
Agora, recebeu a sanção do 
prefeito Cícero Lucena (Pro-
gressistas).

O presidente da Câma-
ra explicou que a Associa-
ção Folia de Rua além de 

divulgar a cultura, produ-
zindo atividades recreati-
vas, educacionais, artísticas 
e sustentáveis, incrementa 
as manifestações artístico-
culturais de caráter popular 
na capital. E com isso, vem 
buscando formas de forta-
lecer o mercado de traba-
lho para o artista e mão de 
obra da cidade, com ênfase 
na economia criativa.

A Associação Folia de 
Rua tem membros funda-
dores (os que assinaram a 
ata de fundação da entida-
de) e efetivos e é respon-
sável pela organização da 

prévia carnavalesca de João 
Pessoa, a Folia de Rua. Seu 
estatuto foi aprovado e re-
gistrado em cartório em 
2020.

Em 1992 foi gravado um 
LP com os hinos dos blocos 
contando com a participa-
ção de diversos cantores e 
compositores que integram 
o cenário musical paraiba-
no. Este título deu nome ao 
movimento e a Associação 
foi criada em 1994. Após a 
fundação da entidade, no-
vos blocos foram se enga-
jando e o Folia de Rua se 
fortaleceu. 

Folia de Rua vira entidade de utilidade pública
prévia carnavalesca

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Redação e Legis-
lação Participativa (CCJ) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa acatou, ontem, o proje-
to de lei que obriga os centros 
esportivos privados e acade-
mias a fornecer aos seus clien-
tes e usuários bebedouros de 
água potável.

O Projeto que obriga aca-
demias e centros esportivos 
fornecerem água potável aos 
seus usuários e clientes é de 
autoria  do vereador Milanez 
Neto (PV). Em sendo aprova-
do no plenário da Câmara , os 
centros esportivos privados e 
academias do município de 
João Pessoa estarão obriga-
dos a fornecer aos seus clien-
tes e usuários bebedouros de 
água potável.

“Ressalto que se entende 
como centros esportivos pri-
vados as arenas de futebol, vô-
lei, tênis, beach tenis, futevôlei, 
croosfit, dentre outros esportes, 
situadas no município de João 
Pessoa e que cobram mensali-
dades/diárias para utilização. 
Ainda fica determinada que 
aos infratores da norma seja 
aplicada multa no valor de R$ 
1.000,00 e, na reincidência, em 

dobro. Também fica estipula-
do o prazo de 30 dias, após a 
publicação da lei, para os esta-
belecimentos referidos se ade-
quarem. O Executivo regula-
rá as normas e procedimentos 
para aplicação da nova nor-
ma”, diz trecho do documen-
to em sua justificativa. 

O relator da matéria, verea-
dor Tarcísio Jardim (Progres-
sistas), que também é proprie-
tário de academia, destacou 
que deve está intrínseca essa 
obrigação, já que as acade-
mias que não fornecem água, 

se o aluno não levasse a gar-
rafa cheia de casa, ele não te-
ria acesso a este tipo de líqui-
do no estabelecimento. 

“Você vai para um local 
onde vai praticar atividades 
físicas. Você vai transpirar, vai 
se desgastar e não tem como 
repor água. Via sair da acade-
mia, pegar seu carro para ir a 
um local comprar água ou vai 
beber água da torneira. Sei que 
gera uma despesa para a ini-
ciativa privada, mas o proprie-
tário não pode se eximir desta 
obrigação. Não tem como não 
fornecer água e banheiro para 
quem está praticando uma ati-
vidade física. Se você está fa-
zendo seu organismo funcio-
nar, você transpira através do 
suor e faz a purificação do san-
gue e da urina. Não tem como 
você desatrelar uma coisa da 
outra”, defendeu Tarcísio.

Outros dois projetos de lei 
também receberam parecer fa-
vorável. Um de autoria do ve-
reador Bosquinho (PV), de-
nomina de Centro Cirúrgico 
São Francisco de Assis o futu-
ro Hospital Público Veteriná-
rio, em implantação no Bairro 
dos Estados. Já o de Marcílio 
do HBE (Patriota), estabelece 
diretrizes para a Política Mu-
nicipal de Inclusão Social de 
Pessoas com Nanismo, visan-

do assegurar e fortalecer as 
condições de vida dessas pes-
soas, garantindo direitos pre-
vistos na Constituição Federal, 
sendo consideradas pessoas 
com nanismo aquelas com es-
tatura inferior a 1,50m, me-
diante comprovação por lau-
do médico.

Também foram acatadas 
duas matérias do Executivo 
Municipal com autorização 
para a realocação de dotação 
orçamentária através do Ins-
trumento da Transposição Or-
çamentária do corrente exer-
cício, no valor de R$ 70 mil 
destinado à cobertura de pro-
grama e despesa de caráter con-
tinuado no Instituto de Previ-
dência do Município de João 
Pessoa. Já o projeto de lei neste 
sentido no valor de R$ 959 mil 
serão destinados à cobertura 
de programa e despesa de ca-
ráter continuado na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.

Ainda recebeu parecer fa-
vorável da CCJ, o Projeto de 
Decreto Legislativo da verea-
dora Fabíola Rezende (PSB) 
que concede o Título de Cida-
dão Pessoense ao médico ve-
terinário Fernando Nonato 
Ferreira Lordão, pelo seu ex-
traordinário valor e relevan-
tes serviços prestados a cida-
de de João Pessoa. 

CCJ aprova obrigatoriedade de bebedouros 
em academias e centros esportivos 

“Sei que 
gera uma 
despesa para 
a iniciativa 
privada, mas 
o proprietário 
não pode se 
eximir desta 
obrigação

Tarcísio Jardim

 Duas audiências de conci-
liação envolvendo comunida-
des indígenas da Paraíba que 
buscam a demarcação dos 
seus territórios obtiveram, 
neste mês de março, avan-
ço quanto ao estabelecimen-
to de acordo entre as partes. 
As sessões foram realizadas 
no âmbito da Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB) e trataram 
sobre a delimitação de terras 
das etnias Tabajara, localiza-
da no município de Conde - 
Litoral Sul do Estado, e Poti-
guara, situada em Rio Tinto 
e Marcação, no Litoral Norte.

No primeiro caso, envol-
vendo os Tabajaras, a Ação 
Civil Pública movida pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) citou a União, a Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai) e o Município de Conde. 
Como resultado, entre outros 
pontos, ficou estabelecido o 
prazo até o dia 31 de maio 
deste ano para que a Funai 
conclua a delimitação da área 
das terras indígenas. Tam-
bém foram acordadas datas 
para conclusão de parte do re-
latório antropológico e início 
da fase documental do levan-
tamento fundiário do proces-
so de demarcação.  

O pleito da ação também 
buscou que a prefeitura de 
Conde suspendesse a con-
cessão de licenças, alvarás de 
construção, certidão de “ha-

bite-se” de obras, além de ou-
tros documentos, para em-
preendimentos situados na 
área reivindicada pelos ín-
dios. Essa parte, em especial, 
foi desmembrada para análi-
se em outro processo.  

A audiência foi presidi-
da pelo juiz federal Emilia-
no Zapata, da 1a Vara Federal, 
e a próxima conciliação do 
caso será no dia 29 de agosto, 
quando as partes promovidas 
apresentarão os documentos 
e ações designados.  

Já a segunda Ação Civil 
Pública envolvendo terras in-
dígenas tem como interessa-
dos os povos Potiguaras de 
Monte-Mor, território do Li-
toral Norte paraibano, nos 
municípios de Rio Tinto e 
Marcação. As partes deman-
dadas foram também a União 
e a Funai. Na audiência, fi-
cou acordado que o Ministé-
rio dos Povos Indígenas emi-
tirá manifestações técnicas 
e jurídicas conclusivas acer-
ca do procedimento de de-
marcação, encaminhando-o à 
Casa Civil da Presidência da 
República para fins de viabi-
lizar a publicação do Decreto 
Presidencial de demarcação - 
se possível até o início do 19° 
Acampamento Terra Livre, 
na data de 24 de abril de 2023.

A sessão foi presidida pelo 
juiz federal João Pereira, da 1a 
Vara Federal. 

Audiências discutem 
a demarcação de terras 

comunidades indígenas

Em encontro com vereadores, o presidente do TCE apresentou ferramentas de controle que podem contribuir na fiscalização do gasto público

Foto: Divulgação
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Colegiad0 retomará sessões amanhã com a revisão de milhares de pedidos negados nos governos Bolsonaro e Temer 

Comissão da Anistia vai rever casos
reparação negada

Felipe Pontes 

Agência Brasil

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S.A.
CNPJ/ME 01.817.749/0001-99 - NIRE 25300011459

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores acionistas HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DAS NEVES S.A., com sede na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua 
Etelvina Macedo de Mendonça, nº 531, Torre, CEP 58040-530, os documentos a que 
se refere o Artigo nº 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2022, bem como aqueles dos exercícios anteriores.

João Pessoa, 28 de março de 2023.
Diretoria

A Comissão da Anistia 
retomará suas sessões ama-
nhã com a revisão de milha-
res de pedidos de reparação 
que foram negados durante 
os governos de Jair Bolsona-
ro e Michel Temer e que ago-
ra podem ser deferidos pelo 
colegiado. A medida vinha 
sendo reivindicada por or-
ganizações de defesa dos di-
reitos humanos.

Entre os primeiros pe-
didos a serem julgados es-
tão o do deputado Ivan Va-
lente (PSOL-SP), de Claudia 
de Arruda Campos, José Pe-
dro da Silva e Rogério Schet-
tino. De acordo com inte-
grantes do Ministério dos 
Direitos Humanos e da Ci-
dadania (MDH), os casos 
foram escolhidos devido a 
seu potencial para que sejam 
deferidos, enviando uma 
mensagem sobre a mudan-
ça de rumos sobre a repara-
ção dos crimes perpetrados 
pelo Estado durante a dita-
dura militar.

Uma das principais jus-
tificativas para que os pe-
didos tenham sido negados 
no passado foi a de que es-
sas pessoas participaram de 
grupos ilegais durante a di-
tadura. Os casos foram jul-
gados entre 2018 e 2022 e, 
como no caso da professora 
Claudia de Arruda Campos 
e do deputado Ivan Valen-
te, os requerentes chegaram 
a ser chamados de “terro-
ristas” por membros da co-
missão. 

Os casos foram escolhi-
dos levando em conta a ida-

de avançada ou à existência 
de doença grave dos reque-
rentes e também o fato de 
“serem emblemáticos” de 
como a Comissão de Anis-
tia teve seu papel desvir-
tuado nos últimos anos, em 
especial durante o governo 
Bolsonaro, disse Nilmário 
Miranda, atual chefe da As-
sessoria Especial de Defesa 
da Democracia, Memória e 
Verdade. 

“Estamos reconstruindo 
sobre escombros”, afirmou 
Miranda sobre as políticas 
de reparação dos crimes co-
metidos pelo Estado duran-
te a ditadura. Ele ressaltou 
também a retomada da bus-
ca por militantes cujo pa-
radeiro há décadas é des-
conhecido. Há mais de 160 
pessoas cujo destino ainda 
não foi descoberto.

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva deve manter 
agendas internas no Palácio 
da Alvorada até, pelo menos, 
amanhã. Segundo o minis-
tro das Relações Institucio-
nais, Alexandre Padilha, o 
presidente está muito bem 
e tem uma evolução positi-
va no seu estado de saúde.

No último dia 23, o presi-
dente passou por exames no 
Hospital Sírio-Libanês, em 
Brasília, e teve diagnóstico 
de broncopneumonia bac-
teriana e viral por Influen-
za A. Por orientação médi-
ca, Lula cancelou a viagem 
que faria à China nesta se-
mana. ontem, ele foi avalia-
do pela médica Ana Helena 
Germoglio, do serviço médi-
co da Presidência, que, jun-
to com o médico Roberto Ka-
lil, comanda o tratamento do 
presidente.

“Hoje à tarde [ele] deve 
receber mais ministros. A 
recomendação médica é 
que se mantenha aqui por-
que melhora a reabilitação 
e também reduz a exposi-
ção”, disse Padilha, ao dei-
xar o Palácio da Alvorada, 

após reunião com o presi-
dente nesta manhã.

Nesta semana, ocorre em 
Brasília a Marcha dos Prefei-
tos e o vice-presidente Ge-
raldo Alckmin representa-
rá o Governo Federal, como 
estava programado, já que 
Lula estaria na China.

Segundo Padilha, ain-
da não há nova data para 
a viagem, mas há “muito 
interesse do governo chi-
nês em receber o presiden-
te”. Ele viajaria no domingo 
(26) com a pauta de ampliar 
as relações comerciais entre 
os dois países. A previsão do 
Ministério das Relações Ex-
teriores é que pelo menos 20 
acordos comerciais seriam 
assinados durante a visita.

Na comitiva, estariam 
centenas de empresários, 
além de governadores, sena-
dores, deputados e ministros. 
Alexandre Padilha explicou 
que as atividades empresa-
riais foram mantidas. Muitos 
desses empresários já esta-
vam na China, especialmen-
te do setor do agronegócio, 
acompanhando o ministro 
da Agricultura, Carlos Fá-
varo, que cumpre agenda no 
país, em antecedência à via-
gem de Lula.

Lula passa bem e mantém 
agenda interna no Alvorada

quadro de saúde

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Pedidos
Entre os primeiros 

pedidos a serem 
julgados estão o do 

deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP), de Claudia 

de Arruda Campos, José 
Pedro da Silva e Rogério 

Schettino

Ainda sem conseguir 
instalar a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito 
(CPMI) dos atos golpistas, 
a oposição ao governo Luiz 
Inácio Lula da Silva defla-
grou uma estratégia para 
antecipar as investigações. 
Dispostos a mirar na atua-
ção do Poder Executivo no 
dia 8 de janeiro, integran-
tes dos partidos de oposi-
ção vão usar as comissões 
temáticas da Câmara para 
cobrar explicações da ges-
tão petista.

O movimento oposicio-
nista se concentra, princi-
palmente, nas comissões 
de Fiscalização Financeira 
e Controle (CFFC) e de Se-
gurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, am-
bas dominadas por apoia-
dores do ex-presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Até mesmo a 
Frente Parlamentar Evangé-

lica se tornou um braço das 
operações de apoio aos pre-
sos na Papuda e na Colmeia, 
no Distrito Federal

Hoje, o ministro da Justi-
ça, Flávio Dino, vai falar na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados sobre que medi-
das foram tomadas pelo go-
verno após as invasões de 8 
de janeiro, mudanças na po-
lítica de controle de armas e 
a visita que fez ao Comple-
xo da Maré. Os deputados 
bolsonaristas Carlos Jordy 
(PL-RJ) e Caroline de Toni 
(PL-SC) queriam que o mi-
nistro fosse convocado, sob 
risco de cometer crime de 
responsabilidade caso não 
comparecesse, mas o reque-
rimento foi transformado 
em convite.

A Comissão de Segu-
rança Pública, controlada 
pela bancada da bala, tam-
bém aprovou requerimen-
tos para convidar Dino e 
os ministros do Gabinete 

de Segurança Institucional 
(GSI), Marco Edson Gonçal-
ves Dias, dos Direitos Hu-
manos, Silvio Almeida, o 
diretor-adjunto da Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin), Alessandro Moretti, 
para falar sobre a ação dos 
extremistas que vandaliza-
ram o Congresso Nacional, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o Palácio da Planalto.

Os integrantes da oposi-
ção querem explorar a pos-
sibilidade de conhecimento 
prévio dos atos. As reuniões 
com os ministros estão mar-
cadas para abril. A audiên-
cia com o ministro Dino será 
em reunião conjunta com a 
CFFC.

Além dos convites aos 
ministros, o colegiado tam-
bém aprovou uma visita aos 
presídios da Papuda e Col-
meia, para apurar a situa-
ção dos presos, ato também 
planejado pela bancada da 
Bíblia. Desde março, o pre-
sidente da Frente Parlamen-

tar Evangélica, deputado Eli 
Borges (PL-TO), organiza 
uma visita aos detidos. Há 
duas semanas, Eli solicitou 
ao ministro do STF Alexan-
dre de Moraes uma visita 
da comitiva da bancada ao 
complexo da Papuda.

Flávio Dino vai falar hoje na CCJ da Câmara
atos golpistas

Levy Teles 

Agência Estado

Uma das estratégias do 
Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC) para seques-
trar o senador Sérgio Moro 
(União-PR) era simular via-
turas descaracterizadas da 
polícia. Os carros já haviam 
sido comprados pela facção 
e seriam pintados de preto.

“Os criminosos já adqui-
riram veículos para serem 
pintados de preto, imitan-
do viaturas policiais, a fim 
de conseguirem facilitar seu 
abominável intento”, reporta 
a Polícia Federal (PF) em um 
dos relatórios do inquérito.

Os investigadores loca-
lizaram um carro blinda-
do, que já estava no Paraná, 

e encontraram uma anota-
ção sobre a compra de mais 
quatro veículos. Dois deles, 
referenciados como ‘cofres’, 
seriam usados para trans-
portar atiradores com fuzis, 
segundo a PF.

“Destacamos que a capa-
cidade bélica dos crimino-
sos é notória e as imagens 
obtidas nas contas vincula-
das a essa investigação de-
monstram armas variadas, 
dentro de casas, sob móveis, 
indicando que efetivamen-
te estão prontas para uso da 
orcrim na prática de crimes”, 
acrescenta o delegado Mar-
tin Bottaro Purper

O PCC chegou a alugar 
imóveis usados como bases 
para operacionalizar o pla-
no. Um dos apartamentos, 
alugado com documentos 
falsos, foi escolhido por es-

PCC articulou plano para sequestrar Moro
simulação de  viaturas

tar estrategicamente próximo 
de saídas para a rodoviária de 
Curitiba e o aeroporto de São 
José dos Pinhais. “O posiciona-
mento do local é privilegiado 
para fugas”, destaca a PF.

Os investigadores acredi-
tam que os criminosos tenham 
cogitado agir no segundo tur-
no dos eleições. A PF descobriu 
um relatório detalhado sobre o 
local de votação de Moro, com 
informações sobre acessos, ro-
tas de fuga e câmeras de segu-
rança. O plano foi delatado por 
ex-traficante, jurado de mor-

te pelo PCC, que virou infor-
mante das autoridades e foi co-
locado no sistema de proteção 
a testemunhas. A retaliação ao 
senador teria sido motivada por 
mudanças nas regras para visi-
tas a detentos - Moro proibiu as 
visitas íntimas em presídios fe-
derais quando era ministro da 
Justiça e Segurança Pública no 
governo Bolsonaro. Como mi-
nistro ele também coordenou 
a transferência e o isolamento 
dos ‘cabeças’ da organização 
criminosa nos presídios de se-
gurança máxima.

Rayssa Motta, 
Pepita Ortega e 
Fausto Macedo

Agência Estado

n 

Integrantes 
da oposição 
querem 
explorar a 
possibilidade de 
conhecimento 
prévio dos atos. 
As reuniões com 
os ministros 
estão marcadas 
para abril

O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi convocado pelos deputados para prestar esclarecimentos sobre os atos de 8 de janeiro 

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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Manifestações se espalharam por todo o país contra o projeto do premiê israelense, Binyamyn Netanyahu

Greve contra reforma paralisa Israel
no judiciário

Agência Estado

O maior grupo sindical de 
Israel lançou uma greve geral 
ontem, juntando-se a um cres-
cente movimento de protesto 
contra o plano do primeiro-mi-
nistro Benjamin Netanyahu de 
reformar o Judiciário - um pro-
jeto que enfrenta oposição sem 
precedentes. Manifestações se 
espalharam pelo país nessa se-
gunda-feira, com milhares pro-
testando contra a reforma.

A greve do grupo sindi-
cal Histadrut, que representa 
quase 800 mil trabalhadores 
em saúde, trânsito e bancos, 
entre muitos outros, paralisou 
grande parte da economia de 
Israel, que já está em terreno 
instável, aumentando a pres-
são sobre Netanyahu para sus-
pender a reforma.

Esperava-se que os gover-
nos locais fechassem as pré-es-
colas que administram e cor-
tassem outros serviços, e o 
principal sindicato dos médi-
cos anunciou uma “greve total 
no sistema de saúde”, que afeta-
rá os hospitais públicos.

A crescente resistência ao 
plano de Netanyahu ocorreu 
horas depois que dezenas de 
milhares de pessoas saíram às 
ruas em todo o país no domin-
go, 26), em uma demonstração 
espontânea de raiva pela de-
cisão do primeiro-ministro de 
demitir seu ministro da Defe-
sa, Yoav Gallant, depois que ele 
pediu uma pausa na reforma. 
Cantando “o país está pegando 
fogo”, eles acenderam foguei-
ras na principal rodovia de Tel 
Aviv, fechando a via e muitas 
outras em todo o país por horas.

Nos protestos de ontem, mi-
lhares de manifestantes se reu-
niram em frente ao Parlamento 
de Israel para manter a pressão. 
Enquanto as brasas das foguei-
ras da estrada eram apagadas, 
o presidente cerimonial de Is-
rael, Isaac Herzog, pediu no-
vamente a suspensão imediata 
da reforma.

“Toda a nação está extasia-
da com profunda preocupação. 
Nossa segurança, economia, so-
ciedade - todos estão sob amea-
ça”, disse ele. “Acorde agora!”

Não ficou claro se as amea-
ças representadas pelos ata-
ques à economia de Israel, que 
já está em terreno instável, le-
variam Netanyahu a inter-
romper a reforma. A mídia 
israelense informou que um 
advogado que representa o 
primeiro-ministro em seu jul-
gamento por corrupção amea-
çou renunciar se a reforma 
não fosse interrompida.

Os desdobramentos esta-
vam sendo observados em 
Washington, um aliado pró-
ximo de Israel, mas que tem se 
sentido incomodado com Ne-
tanyahu e os elementos de ex-
trema direita de seu governo. 
A porta-voz do Conselho de 
Segurança Nacional, Adrien-
ne Watson, disse que os Esta-
dos Unidos estão “profunda-
mente preocupados” com os 
desenvolvimentos em Israel, 

“que ressaltam ainda mais a 
necessidade urgente de um 
compromisso”.

“Os valores democráticos 
sempre foram, e devem per-
manecer, uma marca regis-
trada da relação EUA-Israel”, 
disse Watson em um comu-
nicado.

Netanyahu teria passado 
a noite em consultas e deve-
ria falar à nação, mas depois 
atrasou seu discurso. Alguns 
membros do partido Likud 
de Netanyahu disseram que 
apoiariam o primeiro-minis-
tro se ele atendesse aos pe-
didos para interromper a re-
forma.

O arquiteto do plano, o mi-
nistro da Justiça Yariv Levin, 
um popular membro do par-
tido, foi um reduto, prometen-
do que renunciaria se a refor-
ma fosse suspensa. 

EUA estão preocupados
com a situação no país

“Toda a nação 
está extasiada 
com profunda 
preocupação. 
Nossa segurança, 
economia, 
sociedade - todos 
estão sob ameaça

 Isaac Herzog

O líder da oposição, Yair La-
pid, disse que a crise está le-
vando Israel à beira do abismo. 
“Nunca estivemos tão perto de 
desmoronar. Nossa seguran-
ça nacional está em risco, nos-
sa economia está desmoronan-
do, nossas relações exteriores 
estão em seu ponto mais baixo, 
não sabemos o que dizer a nos-
sos filhos sobre seu futuro nes-
te país”, afirmou Lapid. 

Os cidadãos palestinos de 
Israel ficaram de fora dos pro-
testos. Muitos dizem que a de-
mocracia de Israel está man-
chada por seu domínio militar 
sobre seus irmãos na Cisjordâ-
nia e pela discriminação que 
eles próprios enfrentam.

A turbulência ampliou di-
ferenças de longa data e intra-
táveis sobre o caráter de Israel 
que o dividiram desde o seu 
estabelecimento. Os manifes-
tantes dizem que estão lutando 
pela própria alma da nação, di-
zendo que a reforma removerá 
o sistema de freios e contrape-
sos de Israel e desafiará direta-
mente seus ideais democráticos.

No centro da crise, está o 
próprio Netanyahu, o líder 
mais antigo de Israel, e ques-
tiona até onde ele pode estar 
disposto a ir para manter seu 
controle do poder, mesmo en-
quanto luta contra acusações 
de fraude, quebra de confian-
ça e aceitação de subornos em 
três romances. Ele nega irregu-
laridades.

Uma cerimônia da As-
sembleia Geral, realizada 
nesta segunda-feira, mar-
cou o Dia Internacional 
em Memória das Vítimas 
da Escravidão e do Co-
mércio Transatlântico de 
Escravos,  observado em 
25 de março.

O secretário-geral, 
António Guterres, desta-
cou o que ele chamou de 
“indústria da escravidão” 
que representou “o maior 
episódio de migração for-
çada da história humana.

Segundo o líder das 
Nações Unidas, o comér-
cio de escravos, “arrasou o 
continente africano, retar-
dando o desenvolvimen-
to da região por séculos.”

Ele traçou um paralelo 
entre a exploração da era 
colonial e as desigualda-
des socioeconômicas de 
hoje em dia. Para Guter-
res, a escravidão repre-
senta um “trauma trans-
geracional”.

Já o presidente da As-
sembleia Geral, Csaba 
Korosi, reforçou a impor-
tância de criar, através da 
educação, uma cultura 
de “respeito às vítimas” 
e o “dever da memória”. 
Ele também propôs a di-
fusão de histórias de re-
sistência como a do líder 
Zumbi dos Palmares, do 
Brasil.

Pela primeira vez, para 
marcar a data na Assem-
bleia Geral, uma brasilei-
ra esteve no pódio. A filó-
sofa Djamila Ribeiro, que 
lembrou que o Brasil foi o 
último país das Américas 
a abolir a escravidão.

Segundo ela, o mito da 
“democracia racial” difi-
cultou a luta da popula-
ção negra por memória 
e verdade. E que é neces-
sário haver um entendi-
mento real do tema.

Djamila Ribeiro disse 
que “esse entendimento e 
ações corretivas, como po-
líticas de reparação, foram 
adiadas por décadas”.

Ecos da escravidão
A ex-professora uni-

versitária, comentou que, 
no país, a expressão “dei-
xar o passado para trás” 
foi parte de uma estra-
tégia ideológica para ne-
gar o racismo, desconsi-
derando a opressão e os 
danos causados na popu-
lação negra.

Para a escritora, os 
ecos do passado escravis-
ta reverberam nas altas 
taxas de estupro contra 
mulheres e nos discur-
sos de ódio nas redes so-
ciais. Ela afirmou que as 
estruturas econômicas e 
sociais no Brasil continu-
am empobrecendo a po-
pulação negra e seus des-
cendentes. 

ONU relembra 
vítimas da 
escravidão

em assembleia

     
Manifestantes iniciaram 

a manhã de ontem em pro-
testo contra a reforma da 
Previdência na França. A 
manifestação pacífica acon-
tece em frente ao Museu 
do Louvre. O protesto blo-
queou a entrada de visitan-
tes no museu, impedindo 
que dezenas de turistas vi-
sitem um dos principais car-
tões do país.

A entrada dos turistas foi 
impedida depois que repre-
sentantes sindicais da Con-
federação Geral do Trabalho 
(CGT) e das Unidades De-
mocráticas de Solidarieda-
de (Sud) votaram pelo fecha-
mento do Louvre. A famosa 
pirâmide de vidro agora está 
repleta de manifestantes, 
entre eles, funcionários do 
Museu, que seguram ban-
deiras dos sindicatos e car-
tazes.

“Aposentar-se aos 60 
anos; trabalhar menos para 
viver mais tempo”, escreve-
ram os manifestantes em 
um dos cartazes.

O Sud publicou em sua 
conta oficial no Twitter um 
vídeo que capta o momen-
to que centenas de manifes-
tantes ocupam a frente do 
Louvre.

Por outro lado, a mani-
festação deixou turistas e de-
mais visitantes frustrados. 
“Isso é ridículo, viemos de 
todos os lugares do mundo 
com nossos filhos para visi-
tar um museu e é ridículo 
que 20 pessoas bloqueiem a 
entrada”, disse Samuel, um 
turista mexicano que não in-
formou seu sobrenome, em 
entrevista à Reuters.

“Eu realmente entendo 
a motivação deles, e é jus-

Foto:  Wikipédia

Benjamin Netanyahu vem sendo alvo dos protesto por causa do projeto de reforma do Judiciário

Agência Estado n 

O protesto 
bloqueou a 
entrada de 
visitantes no 
museu,
impedindo que 
dezenas de 
turistas visitem 
um dos principais 
cartões do país

to. Mas todos nós gostaría-
mos de ver ‘Mona Lisa’”, fa-
lou Jane, uma visitante de 
Londres.

Rodada de greve
A manifestação ocorre 

um dia antes de uma nova 
rodada de greves e de mar-
chas por todo o país, a dé-
cima desde que os protes-
tos iniciaram, marcada para 
esta terça-feira, 28.

Segundo a Euro News, a 
polícia de Paris disse que es-
tava realizando uma opera-
ção para impedir reuniões 
não autorizadas em frente 
ao Centro Pompidou, outra 
atração famosa em Paris que 
atrai milhares de visitantes.

Encontro
A primeira-ministra da 

França, Élisabeth Borne, se 
reunirá, nas próximas três 
semanas, com grupos parla-
mentares, partidos políticos, 
sindicatos e associações com 
o objetivo de “apaziguar o 
país”, conforme ela mesma 
anunciou em entrevista à 
AFP, enquanto acontecem 
protestos maciços contra a 
reforma da Previdência.

“Estou à disposição dos 
agentes sociais. É preciso 
chegar a um bom caminho: 
encontros bilaterais? Uma 

(reunião) intersindical? É 
preciso acalmar as coisas. 
E que possamos retomar o 
trabalho sobre todas essas 
questões”, como os traba-
lhos especialmente penosos 
e as reconversões profissio-
nais, afirmou a primeira-mi-
nistra.

Protestos violentos
Protestos multitudiná-

rios, em parte violentos, sa-
codem o país desde a apro-
vação, em 16 de março e sem 
votação no Parlamento, de 
uma polêmica reforma so-
bre o aumento da idade de 
aposentadoria.

Borne, no entanto, lem-
brou que a reforma da Pre-
vidência foi aprovada e “se-
guirá seu curso” até que o 
Conselho Constitucional 
emita o seu parecer, ao tér-
mino do qual o presidente 
Emmanuel Macron “deve-
rá promulgar a lei”, tal como 
prevê a Constituição.

Borne assinalou que, 
“desde o início da legislatura, 
foram aprovados definitiva-
mente 11 projetos de lei e 12 
propostas legislativas” e que 
“se recorreu ao 49.3 [artigo 
que permite a aprovação de 
leis sem votação parlamen-
tar] em apenas três textos”.

Estes são textos orçamen-
tários para 2023 que fazem 
parte da reforma da Previ-
dência, que modifica a lei 
sobre financiamento da Se-
guridade Social, lembrou a 
chefe de governo.

O artigo 49.3 da Consti-
tuição permite legislar por 
decreto, mas expõe o go-
verno a uma moção de cen-
sura. No dia 17 de março, 
duas moções foram votadas 
e superadas pelo Executivo, 
uma delas por apenas nove 
votos de diferença.

ONU News

Manifestação na França bloqueia a 
entrada do Louvre e frustra turistas

reforma da previdência 
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Projeção do Sindusfarma é que o reajuste seja de até 5,6% e chegue ao consumidor a partir da próxima semana

Preços de remédios sobem em abril
mais aumento

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,85%

R$ 5,207
+0,85%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-0,51%

R$ 5,622

Libra  Esterlina

-0,46%

R$ 6,399

Ibovespa

99.670 pts

Selic

Fixada em 22 de 
março de 2023

13,75%

Os preços de medica-
mentos vão ficar mais ca-
ros a partir de 1o de abril. 
A projeção do Sindicato da 
Indústria de Produtos Far-
macêuticos (Sindusfarma) 
é que o aumento seja de até 
de 5,6%, considerando os 
parâmetros para o reajus-
te anual. Contudo, o índice 
só será definido no sábado 
pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamen-
tos (CMED), órgão intermi-
nisterial responsável pela 
regulação econômica do se-
tor no Brasil. No ano passa-
do, o índice determinado 
pela CMED foi de 10,89%.

O reajuste acontece todos 
os anos no dia 1o de abril, e 

Primeiro dia de negociações atraiu muitos consumidores à sede do Procon-PB em João Pessoa

Legislação
Lei estadual assegura 

que os estabelecimentos 
não podem exigir a 

apresentação do CPF 
como condição para 
oferecer descontos 

aos clientes 

Foto: Evandro Pereira

o impacto no bolso do con-
sumidor deve ocorrer já na 
próxima semana. Confor-
me o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Produtos Farmacêuticos 
de João Pessoa (Sindifarma-
JP), Herbert Almeida, as far-
mácias não podem aumen-
tar preços antes do reajuste, 
mas devido à baixa capaci-
dade de estoque da maio-
ria dos estabelecimentos e 
do grande fluxo de vendas, 
o reajuste deve ser aplicado 
nos próximos dias, com a 
chegada de novos remédios.

“As farmácias conse-
guem ter uma logística de 
fazer o pedido em um dia e 
a mercadoria chegar no ou-
tro. As compras dos medi-
camentos de referência, ge-
ralmente ocorrem duas ou 

A fim reduzir seus gas-
tos por uns meses, a servido-
ra pública Landaci Melo vai 
antecipar a compra do medi-
camento que utiliza para con-
trolar a diabetes. “Eu compro 
um remédio que, com descon-
to, custa R$ 170 uma caixa que 
dura dois meses. Mas eu vou 
antecipar a compra para não 
pagar mais caro. Neste caso, 
vou parcelar e aproveitar para 
comprar o medicamento do 
meu esposo”, conta.

A superintendente da Au-
tarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB), Késsia 

Liliana, enfatiza que o consu-
midor não é obrigado a forne-
cer o número do seu Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) para 
obter descontos na farmácia. 
“A apresentação do CPF não 
deve ser condição para con-
cessão de desconto e isto está 
previsto em lei estadual”.

A dirigente afirma que o 
Procon-PB faz ações de fisca-
lização nas farmácias para ve-
rificar questões como medica-
mento com prazo de validade 
vencido ou problemas de in-
formação e formas de paga-
mento. “Vou acionar a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária para fazermos uma 
ação conjunta de fiscalização 
sobre o repasse do reajuste”.

três vezes na semana. Já so-
bre os genéricos, a média de 
encomendas é de uma ou 
duas vezes semanalmente”, 
afirma Herbert Almeida.

O dirigente do sindica-
to explica que o os labora-
tórios apresentam à CMED 
suas planilhas de custos, de-
monstrando a defasagem 
dos insumos que compõem 
a cadeia produtiva. Na de-
finição do índice, a CMED 
considera o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), acumulado 
no período dos 12 meses an-
teriores à publicação do ajus-
te de preços; produtividade 
do setor farmacêutico; a re-
lação entre o setor farma-
cêutico e os demais setores 
da economia; e a competi-
ção do setor.

Consumidor antecipa compras e 
Procon-PB esclarece sobre direitos

A Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Es-
tado da Paraíba (Procon–PB) 
iniciou ontem o 48o Mutirão de 
Renegociação de Dívidas em 
João Pessoa. A ação acontece 
até o próximo dia 31 de mar-
ço na sede do Procon Estadual, 
na avenida Almirante Barroso 
693, e visa auxiliar aqueles que 
precisam negociar seus débitos 
com diversas empresas.

O atendimento acontece 
das 8h às 16h30. No entanto, as 
entregas de fichas ocorrem dia-
riamente até as 14h. O mutirão 
é uma parceria entre o Procon
-PB e as empresas: Empreender 
Paraíba, a Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cagepa), 
Energisa, escolas particulares, 
empresas de telefonia (Oi, Tim, 
Vivo), TV por assinatura, insti-
tuições financeiras. 

As atividades contam ainda 
com o apoio do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), Centro Brasileiro 
de Cursos (Cebrac), Uniodon-
to, São Braz e Indústria de Ali-
mentos do Nordeste (Iane).

De acordo com a superin-
tendente do Procon-PB, Késsia 
Liliana Cavalcanti, o Mutirão 
de Renegociação de Dívidas é a 
oportunidade para o consumi-
dor negociar suas dívidas em 

condições diferenciadas e as-
sim ser reinserido no mercado 
de consumo. “Não estão incluí-
das as questões relacionadas a 
financiamento de imóveis, car-
ros e motocicleta (pois o pró-
prio bem é dado em garantia). 
Fora esse, todos os demais são 
atendidos”, explicou.

Atendimento
Durante o primeiro dia da 

ação, diversas pessoas procura-
ram o serviço na sede do Pro-
con-PB. Inicialmente, os cida-
dãos são recebidos pela equipe 
da autarquia para uma tria-

gem, onde os funcionários fa-
zem a consulta do nome no 
SPC/Serasa e em qual empre-
sa está a dívida daquela pessoa. 

“A maior parte das dívidas 
dos consumidores é com os car-
tões de crédito. Os débitos com 
os bancos estão entre os piores, 
lembrando que as dívidas fi-
nanceiras com a pandemia au-
mentaram muito. Antigamen-
te já existiam, mas não com a 
quantidade que acontece hoje”, 
observa a superintendente.

 Em seguida, a pessoa faz 
um cadastro e parte para a ne-
gociação com condições dife-

renciadas de acordo com a em-
presa onde consta a dívida. 
Geralmente, quanto mais an-
tiga for a dívida, maior o des-
conto que pode ser oferecido ao 
devedor durante a negociação.

Com relação às condições 
diferenciadas aos interessa-
dos, Késsia Liliana ressalta: “A 
Cagepa e Energisa, por exem-
plo vão reduzir a entrada (que 
geralmente é entre 30% e 40%) 
para 10% a dívida tem maior 
quantidade de parcelas para 
que o consumidor possa hon-
rar o compromisso do mês, jun-
to a parcela do acordo”, reforça .

Mutirão renegocia dívidas de paraibanos
até sexta-feira

Conforme a gestora da au-
tarquia, além do mutirão para 
renegociar dívidas, as recla-
mações continuam a ser rece-
bidas normalmente no órgão, 
que não interrompeu as au-
diências. “O atendimento às 
reclamações dos consumido-
res não parou. Mas, se o con-
sumidor quiser negociar al-
guma dívida, esse mutirão é 
para ele. Muitas vezes, ele está 

inadimplente porque perdeu 
o emprego, perdeu uma grati-
ficação, houve uma separação 
e a pessoa reduziu a renda ou 
perdeu um ente querido. En-
tão essa é a oportunidade”. 

No ano de 2017, ocorreu o 
primeiro mutirão do Procon
-PB. No ano de 2018, por sua 
vez, foram mais dois. Já em 
2019, foram 15 ações. A meta, 
de acordo com a superinten-

dente, é que até o final deste 
ano sejam realizados 18 muti-
rões, alcançando 62 mutirões 
já realizados em diversos mu-
nicípios do estado. “O Gover-
no do Estado já tem essa prá-
tica de realizar mutirões. Em 
2022, fizemos também um 
número bem expressivo e em 
2023 a gente já fez em Cui-
té, Areia, Campina Grande e 
João Pessoa agora”, elencou. 

Para participar do muti-
rão nos próximos dias, é pre-
ciso trazer uma cópia do do-
cumento oficial com foto (RG 
e CPF), comprovante de resi-
dência, além dos documentos 
relacionados à dívida. Outras 
informações sobre o mutirão e 
os serviços do Procon-PB, es-
tão disponíveis pelo disque 
151 gratuito, o WhatsApp (83) 
98618-8330. 

Procon-PB mantém realização de audiências 

A Prefeitura Municipal 
de Cabedelo está facilitan-
do a instalação de empre-
sas prestadoras de serviços 
na cidade. De acordo com a 
gestão municipal, a inten-
ção é ampliar o mercado e a 
oferta de emprego e renda 
para a população local.

A iniciativa consiste 
na redução da alíquota do 
Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS-
QN), com taxas abaixo do 
que é cobrado em outros 
municípios, prevista no Có-
digo Tributário Municipal e 
na Lei Complementar (LC) 
no 78/2021. O ISSQN é um 
tributo recolhido pelo muni-
cípio e cobrado de empresas 
e profissionais autônomos. 
Quase todas as operações 

envolvendo serviços geram 
a cobrança deste tributo. 

A partir da LC, entraram 
no rol de beneficiadas diver-
sos segmentos, a exemplo de 
convênios para prestação de 
assistência médica, progra-
mas de turismo, adminis-
tradora de consórcios, en-
genharia, advocacia, dentre 
outros, com taxas que va-
riam entre 2% e 3% nos im-
postos devidos.

Também são beneficia-
das empresas das áreas de 
serviços de pesquisas e de-
senvolvimento de qualquer 
natureza, engenharia, TI, 
telemarketing, administra-
doras, serviços de conces-
são de empréstimos con-
signados, advocacia e 
contabilidade.

Cabedelo baixa alíquotas 
para atrair investimentos 

novas empresas

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Chegou a 516 o número 
de inscritos para o processo 
seletivo simplificado (PSS) 
promovido pela Prefeitura 
de Campina Grande para 
concorrer as 255 vagas de 
prestadores de serviços e de 
fiscal de apoio que serão con-
tratados para a edição 2023 
do Maior São João do Mun-
do. A maioria (414 candida-
tos) foi para o cargo de au-
xiliar de serviços gerais, que 
dispõe de 240 oportunidades 
de trabalho. Para a função de 
fiscal 102 pessoas se inscre-
veram para 15 vagas.

As inscrições foram reali-
zadas no Sine Municipal, no 
período de 20 a 24 de março. 
O PSS terá validade de seis 
meses, a contar da publica-
ção de sua homologação, no 

Semanário Oficial e Diário 
Oficial do Estado. O resul-
tado sairá dia 25 de abril e a 
partir de primeiro de junho 
as equipes serão contratadas.

A contratação temporá-
ria acontecerá a critério e ne-
cessidade da administração 
dos candidatos aprovados, 
por ordem de classificação, 
mediante aplicação de aná-
lise curricular de caráter eli-
minatório e classificatório, 
como forma de atender a ne-
cessidade de excepcional in-
teresse público, não gerando 
direito adquirido do candi-
dato à vaga ofertada. Todas 
as contratações dependerão 
das necessidades apresen-
tadas pela Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente (Sesuma).

Seleção para contratações 
tem 516 inscritos em CG

são João
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Simone Tebet afirmou que houve conversas sobre o assunto, mas que o tema não está na mesa de discussões

Meta da inflação está fora de debates
Planejamento

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Giordanna Neves  
Agência Estado

Francisco Carlos de Assis 
Agência Estado

Wesley Gonsalves  
Agência Estado

Uma possível mudança na 
meta de inflação para este ano 
não está em discussão pelo go-
verno, disse ontem a minis-
tra do Planejamento, Simone 
Tebet. Em evento promovido 
pela consultoria Arko Advi-
ce, em São Paulo, ela também 
afirmou que a nova regra fis-
cal que substituirá o teto de 
gastos não terá exceções, mas 
informou que os próprios pa-
râmetros permitirão alguma 
flexibilidade em situações im-
previstas, como pandemias.

Na quinta-feira (30), o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), órgão formado pelos 
ministros da Fazenda, do Pla-
nejamento e pelo presiden-
te do Banco Central, fará a se-
gunda reunião do ano. Pelo 
regime atual, cabe ao CMN 
definir a meta oficial de infla-
ção, que está em 3,25% para 
2023, com margem de tolerân-
cia de 1,5 ponto para mais ou 
para menos, e em 3% para 2024 
e 2025, com a mesma margem.

“Em relação à meta de in-
flação, aos parâmetros, se va-
mos mexer ou não, esse é um 
não assunto no governo. Pelo 
menos, um não assunto no Mi-
nistério da Fazenda e no Mi-
nistério do Planejamento e Or-

çamento. E é um não assunto 
não apenas porque eu não pos-
so dizer isso. É um não assun-
to porque eu e o ministro Ha-
ddad entendemos que essa é 
uma questão que não está pos-
ta na mesa”, disse Tebet.

A ministra declarou que 
houve uma conversa sobre o 
assunto entre ela, o ministro 
da Fazenda, Fernando Had-
dad, e o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos 
Neto, no início do ano. Segun-

do Tebet, o tema não voltou 
a ser tratado e existem dúvi-
das sobre se uma mudança na 
meta resultaria em melhora 
das expectativas econômicas 
e em queda da taxa Selic (ju-
ros básicos da economia), hoje 
em 13,75% ao ano.

“Ah, mas no meio do ano 
é a data [da reunião do CMN 
que define a meta]. Nós não es-
tamos discutindo, nós temos 
inclusive dúvida se mexer na 
meta vai gerar o resultado que 

nós queremos, que é diminuir 
a inflação para que possamos 
ter diminuição da taxa de ju-
ros”, justificou a ministra.

Em junho de cada ano, o 
CMN define a meta para da-
qui a três anos e pode revisar a 
meta para o ano atual e os dois 
anos seguintes.

Arcabouço
Em entrevista após o even-

to, Tebet esclareceu dúvidas 
sobre a nova regra fiscal que 

substituirá o teto de gastos. Se-
gundo ela, o novo arcabouço 
não trará exceções permanen-
tes, mas os próprios parâme-
tros permitirão alguma flexi-
bilidade nos gastos em caso 
de eventos imprevistos, como 
pandemias e situações de ca-
lamidade.

“Não está no arcabouço, 
nem no modelo, nem nos pa-
râmetros, criar exceções. Nós 
não estamos falando de exce-
ção, porque, ao falar em exce-
ção, você manda para o Con-
gresso Nacional uma exceção 
e viram 10 na decisão política e 
legítima dos deputados e sena-
dores. Nós não queremos isso. 
É um arcabouço simples, por-
tanto fácil de ser entendido. É 
flexível, então você tem parâ-
metros em casos de excepcio-
nalidades, em problemas mui-

to graves”, declarou Tebet.

Saúde e educação
Em relação aos gastos com 

saúde e educação, Tebet escla-
receu que o novo marco fis-
cal deverá permitir um pou-
co mais de despesas nessas 
áreas, desde que os gastos não 
cresçam mais que as recei-
tas. “Nesse caso, não está se 
falando em excepcionalizar 
nenhum gasto, mas dar um 
olhar específico em relação à 
saúde e à educação.”

Na semana passada, o mi-
nistro Haddad informou que 
o novo arcabouço fiscal terá 
um mecanismo de transição 
para repor a queda de gastos 
com a saúde e a educação após 
a criação do teto de gastos.

Antes do teto de gastos, os 
valores eram definidos con-
forme a receita corrente lí-
quida do Governo Federal. 
Após o teto, os limites míni-
mos para a saúde e a educa-
ção passaram a ser corrigi-
dos anualmente pela inflação 
conforme o valor executado 
em 2016.

O governo entende que, 
como a nova regra fiscal anu-
lará o teto de gastos, con-
forme previsto na Emenda 
Constitucional da Transição, 
voltará a valer a regra que vi-
gorou até o fim de 2016.

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Ministra disse que há dúvidas se mudança na meta traria melhora das expectativas econômicas

n 

Em junho de 
cada ano, o 
CMN define a 
meta para três 
anos e pode 
fazer uma 
revisão para 
o ano atual e 
os dois anos 
seguintes

A balança comer-
cial brasileira registrou 
superávit comercial 
de US$ 1,270 bilhão na 
quarta semana de mar-
ço. De acordo com da-
dos divulgados ontem 
pela Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) 
do Ministério do De-
senvolvimento, Indús-
tria, Comércio e Servi-
ços (MDIC), o valor foi 
alcançado com expor-
tações de US$ 6,276 bi-
lhões e importações de 
US$ 5,006 bilhões.

Com isso, o saldo 
positivo acumulado em 
março até a quarta se-
mana chega a US$ 7,987 
bilhões e, no ano, alcan-
ça US$ 13,099 bilhões.

Exportações
As exportações re-

gistraram alta de 7,4% 
até a quarta semana de 
março, ante o mesmo 
período do ano passado, 
com aumento de 4,5% 
na agropecuária, cres-
cimento de 22,8% na In-
dústria Extrativa e alta 
de 1,3% nas vendas de 
produtos da indústria 
de transformação.

Já as importações 
cresceram 0,1% até a 
quarta semana de mar-
ço, ante o mesmo perío-
do do ano passado, com 
queda de 22% na agro-
pecuária, recuo de 7,3% 
na indústria extrativa e 
alta de 1,2% na indústria 
de transformação.

Balança 
comercial tem 
superávit de 
US$ 1,270 bi

saldo Positivo

O secretário-executi-
vo do Ministério da Fa-
zenda, Gabriel Galípolo, 
ao ser perguntado duran-
te a Arko Conference 2023 
sobre a situação do crédi-
to no Brasil e se há novas 
medidas para serem anun-
ciadas, voltou a citar o De-
senrola Brasil, programa 
do Governo Federal que 
se propõe a renegociar a 
dívida das famílias em si-
tuação de inadimplência. 

De acordo com o secre-
tário, o programa foi anun-
ciado não só porque foi tra-
tado na campanha eleitoral 
mas porque no diálogo com 
a Febraban, ABBC e até com 
próprio Banco Central (BC), 
todos os diagnósticos téc-
nicos que apareciam indi-
cavam que os problemas 
de crédito que vinham da 
pessoa física estavam mais 
avançados que os proble-

mas da pessoa jurídica.
“Para dar alguns dados 

aqui para vocês, devemos 
chegar ao final do ano com 
72 milhões de pessoas ne-
gativadas, o que envolve 
40% da população econo-
micamente ativa negativa-
da”, disse ele, acrescentan-
do que nesta situação há 
uma concentração muito 
grande da dívida em valo-
res na faixa de até dois salá-
rios mínimos. Ou seja, são 
35 milhões de pessoas com 
dívida média de até R$ 5 
mil em quatro dívidas ne-
gativadas. 

“O processo não pode 
garantir a desnegagtivação 
do devedor porque eu não 
tenho o enforcement para fa-
zer o credor aderir ao pro-
cesso de renegociação da 
dívida. Mas, com certeza, 
ao aliviar algumas dessas 
dívidas volta-se a abrir um 
espaço. E como sabe crédi-
to é renda disponível e com 
aquele espaço ele poder vol-

tar a dar uma destinação a 
esses recursos”, comentou 
Galípolo. Então, disse ele: “A 
gente começa com o Desen-
rola, que pretende ser um 
programa com valor desta-
cado de recursos para fazer 
essa renegociação da dívi-
da”, destacou. 

Aumento da dívida
Segundo o secretário, o 

valor destacado é para que 
não se tenha a ideia de que 
o governo esteja adotando 
nenhum processo parafis-
cal, com utilização de ba-
lanço de banco público.

“É muito claro o valor 
que vai ser destinado para 
isso, com uma data prede-
terminada para não gerar 
nenhum tipo de risco mo-
ral, para induzir o aumento 
de dívida negativada e pa-
recer que vai ser um perdão 
recorrente de dívida”, dis-
se ele, acrescentando que o 
Desenrola já está bem avan-
çado e só pendente de se re-

solver questões de tecno-
logia para que se tenha o 
portal que envolve a rene-
gociação de dívida.

Pronampe
Galípolo também falou 

do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Por-
te (Pronampe), para qual o 
presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), destacou 
o deputado Yury do Pare-
dão (PL-CE) como relator 
e construí-lo a quatro mãos

“A próxima rodada do 
Pronampe é muito impor-
tante e além disso exis-
te algumas reformas mi-
croeconômicas que são 
importantes para a ques-
tão do crédito, como o tema 
das garantias que vão as-
segurar a devida segrega-
ção e execução de garantias 
de maneira adequada até a 
adequação de produtos com 
problemas como o de rotati-
vo. São temas antigos para 

se resolver no Brasil e a gen-
te fica debatendo a questão 
da Selic, que é fundamental. 
Mas enquanto isso há pes-
soas pagando 400% de cré-
dito”, observou o secretário.

O mercado publicitário 
brasileiro movimentou apro-
ximadamente R$ 74 bilhões 
em investimentos de compra 
de mídia em 2022, de acordo 
com o novo levantamento “In-
side Advertising”, da Kantar 
Ibope Media. O aporte anual 
feito pelas agências de publi-
cidade teve crescimento no-
minal (ou seja, sem descontar 
a inflação) de 7,2% em relação 
ao total registrado no ano ante-

rior - quando o setor havia in-
vestido R$ 69 bilhões no país.

Em sua terceira edição, o 
levantamento mostra como 
os investimentos publicitários 
foram distribuídos pelo país. 
Pela última edição da pesqui-
sa, que analisou o desempe-
nho no setor entre 2020 e 2021, 
o Brasil já havia conseguido 
retomar os investimentos im-
pactados durante o período de 
maiores restrições da Covid-19.

A diretora comercial da 
Kantar Ibope Media, Paula 
Carvalho, explica que o levan-

tamento utiliza dados divulga-
dos pelas agências e empresas 
de mídia do país.

Com os dados em mãos, a 
“Inside Advertising” analisa o 
volume de inserções no mer-
cado e o compara com as ta-
belas de preço enviadas pelos 
anunciantes, já considerando 
os descontos ofertados pelas 
companhias de mídia.

“Olhando para esse cresci-
mento em 2022, achamos que 
é um valor compatível com o 
cenário que estamos vivendo”, 
afirma Paula.

Na avaliação da executiva 
da Kantar, o mercado publici-
tário tinha uma expectativa de 
resultados mais expressivos, 
mas foi surpreendido com um 
crescimento “tímido” e “con-
servador” para o período. “O 
que temos como percepção, e 
de leitura dos números, é que 
2022 continuou sendo um ano 
atípico para o mercado, por 
causa da pandemia.”

O resultado do ano ante-
rior também deve trazer refle-
xos para os investimentos fei-
tos pelas marcas em 2023.

Desenrola Brasil depende de soluções na área de TI

Publicidade movimenta R$ 74 bilhões no país

Programa Pronto

alta de 7,2%

“Devemos 
chegar ao final 
do ano com 
72 milhões 
de pessoas 
negativadas, 
o que envolve 
40% da 
população ativa

Gabriel Galípolo

Pandemia
Brasil conseguiu 

retomar os 
investimentos 

impactados 
no período de 

maiores restrições 
da Covid-19
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Diversidade

Adolescente de apenas 13 anos armado com uma faca matou uma professora e feriu mais três pessoas

Ataque de fúria em escola de SP
violência

A Polícia Civil de São Pau-
lo ouviu 32 testemunhas, entre 
educadores e alunos, que esta-
vam presentes durante o ata-
que na Escola Estadual Thoma-
zia Montoro, que deixou uma 
professora morta e outras qua-
tro pessoas feridas na manhã 
de ontem. 

Segundo o delegado Mar-
cos Vinicius Reis, do 34° Dele-
gacia de Polícia, a residência do 
adolescente foi revistada ainda 
pela manhã. Lá, os policiais en-
contraram uma arma de air soft 
e máscaras parecidas com a que 
ele usou durante o ataque.

A polícia ainda investiga se 
o menino teve algum tipo de 
ajuda para realizar o ataque e 
se planejava também ferir mem-
bros da sua família e a si pró-
prio. Até o final da tarde, Ana 
Célia Ramos, uma das professo-
ras atacadas, era a única envol-
vida no caso ainda não ouvida 
pela polícia e seguia internada 
no Hospital das Clínicas.

Na última sexta-feira, o me-
nino havia brigado com um co-
lega, a quem teria chamado de 
“macaco”. A discussão foi apar-
tada pela professora Elisabeth 
Tenreiro - que ontem veio a ser 
a primeira pessoa atacada e úni-
ca vítima fatal do ataque.

Comportamento agressivo
O adolescente de 13 anos já 

apresentava comportamento 
agressivo dentro de casa pelo 
menos desde a última sema-
na, segundo um relato da mãe 

do próprio rapaz. “Ela não es-
perava que o filho fosse capaz 
de tomar uma atitude dessas”, 
disse Amadeus França, advo-
gado da família da professora 
Elisabeth Tenreiro, assassina-
da pelo jovem.

Segundo França, a mãe “está 
muito abalada” e planejava ter 
uma conversa com os filhos ain-
da ontem para entender o com-
portamento do primogênito. 
Ela contou que, na semana pas-
sada, ele acordou um dia, viu o 
irmão tomando café e, sem mo-
tivo aparente, deu um soco na 
cara dele.

O adolescente ainda teria 
reclamado para os pais que es-
tava sofrendo bullying na es-
cola. França foi aluno da “Be-
thinha”, como Elisabeth era 
conhecida, há mais de 30 anos.

 Segundo ele, a professora 
teria interrompido a aposenta-
doria e começado a lecionar no 
colégio este ano porque sentia 
que “precisava contribuir com 
a sociedade de alguma forma”.

O ataque cometido pelo ado-
lescente com um faca aconteceu 
por volta das 7h20 da manhã 
na Escola Estadual Thoma-
zia Montoro, na Vila Sônia, na 
Zona Oeste da capital paulista. 
O agressor do 8º ano do Ensino 
Fundamental, de 13 anos, foi 
apreendido e levado para uma 
delegacia. 

Segundo informações apu-
radas pelo Estadão na escola, 
o alvo principal do autor do 
ataque era um estudante com 
quem teria brigado na semana 
passada, mas esse colega não es-
tava no local.

Muitos parentes de estudantes, professores e funcionários se dirigiram à escola em busca de informações logo após o ataque

Professora de Educação Física, Cinthia da Silva Barbosa (à direita), imobilizou o aluno agressor no ataque a colegas e professoras

Fotos: Fernado Frazão/Agência Brasil

Ao menos três menores 
de idade e três adultos foram 
mortos também ontem, a tiros 
por uma mulher de 28 anos 
fortemente armada dentro de 
uma escola privada cristã na 
cidade de Nashville, nos Es-
tados Unidos, disse o hospital 

do Centro Médico da Univer-
sidade Vanderbilt, de acordo 
com a imprensa local.

A atiradora também mor-
reu durante um confronto com 
policiais, segundo o Departa-
mento de Polícia de Nashville. 

O tiroteio ocorreu no co-
légio Covenant School, que 
atende alunos desde a pré

-escola até cerca de 11 anos 
de idade.

Desde o início de 2023, pelo 
menos 30 incidentes envolven-
do armas de fogo foram repor-
tados em escolas nos Estados 
Unidos, deixando oito mortos 
e 23 feridos, de acordo com da-
dos da organização Everyto-
wn for Gun Safety. 

Atiradora mata seis pessoas em 
escola infantil em Nashville, EUA

Há anos é natural notar o 
interesse cada vez maior da 
população pela prática de al-
gum tipo de atividade física. 
Principalmente no período 
do verão quando as pessoas 
querem se exibir nas praias 
ou piscinas mostrando cor-
pos sarados. Porém, a pos-
sibilidade de ocorrência de 
morte súbita durante ou após 
a prática de algum tipo de 
atividade física, geralmente, 
causa polêmica. Para o pes-
quisador, doutor em Cardio-
logia pela Universidade de 
São Paulo (USP) Valério Vas-
concelos, geralmente, as cau-
sas de morte súbita durante 
exercício são bastante dife-
rentes entre atletas jovens e 
atletas mais velhos.

Ele esclareceu que en-
tre os jovens, “a maioria das 
mortes cardíacas súbitas 
ocorre em pessoas que não 
apresentam anomalias na 
estrutura cardíaca. Quando 
existe uma anomalia da es-
trutura cardíaca, a mais co-
mum é a espessura aumen-
tada do músculo cardíaco 
(cardiomiopatia hipertrófi-
ca), que é detectado pelo eco-
cardiograma (ultrassom do 
coração)”, explicou ele com-
plementando que as mor-
tes súbitas também ocorrem 
por outras doenças cardíacas 
presentes desde o nascimen-
to, como a síndrome do QT 
(distúrbio do ritmo cardíaco 
que pode causar batimentos 

cardíacos acelerados e caóti-
cos), ou síndrome de Bruga-
da. Esses distúrbios causam 
ritmos cardíacos anormais e 
também podem causar mor-
te súbita em atletas jovens.

O cardiologista alertou 
que com menos frequência, 
o aumento não detectado do 
coração (cardiomiopatia di-
latada) pode estar presente 
em uma pessoa mais jovem 
que não apresenta sintomas, 
e a pessoa pode morrer su-
bitamente durante ou após 
exercício intenso.

Ele afirmou que a infla-
mação do músculo cardía-
co, geralmente devido a uma 
infecção viral (miocardite), 
pode causar aumento do 
coração e ritmos anormais, 
como taquicardia ventricu-
lar, levando à morte cardíaca 
súbita. No que diz respeito às 
anormalidades das artérias 
coronárias (doença arterial 
coronariana), elas acontecem 
especialmente quando uma 
das artérias adota uma via 
anormal pelo músculo car-
díaco. Elas também podem 
causar morte súbita em atle-
tas quando a compressão in-
terrompe o fluxo sanguíneo 
ao coração durante o exer-
cício.

O doutor Valério Vascon-
celos enfatizou que em atle-
tas mais velhos, a causa mais 
comum de morte súbita é a 
doença arterial coronariana 
(entupimento das artérias 
do coração). “A morte súbita 
pode acontecer por esforço 
físico ou não e eu ainda não 

tive nenhum conhecimen-
to de alguma pessoa que fa-
leceu por esforço físico, mas 
pelo mundo existem alguns 
registros de atletas a exem-
plo de nadadores ou jogado-
res de futebol que tiveram 
morte súbita”.

Para evitar a morte por 
esforço físico, explica o car-
diologista, “é importante fa-
zer uma avaliação cardio-
lógica pré-participação que 
consiste em uma avaliação 
médica antes do início de 
atividades físico-esportivas 
e periodicamente com a sua 
manutenção”, afirmou.

De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Medicina 
do Esporte, a possibilidade 
de ocorrência de morte sú-
bita durante ou após a práti-
ca de algum tipo de ativida-
de física, geralmente, causa 
polêmica e coloca o exercí-
cio físico em uma posição an-
tagônica: afinal, a prática de 
atividade física é benéfica ou 
não à saúde? 

A resposta a esta ques-
tão vai depender do tipo de 
atividade física praticada, 
da intensidade, do ritmo, se 
ela é monitorada ou não por 
um profissional e, principal-
mente, se houve ou não uma 
avaliação pré-participação 
(APP), pois, o exercício físi-
co simboliza saúde sempre 
que praticado corretamen-
te e simboliza risco quando 
é praticado intensamente, 
não respeitando os limites do 
corpo e/ou por pessoas com 
doenças cardíacas.

Morte por esforço físico pode 
acontecer em qualquer idade

saúde

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Agência Estado

Imagens de câmeras de se-
gurança das salas de aula a que 
o Estadão teve acesso mostram 
o adolescente de 13 anos gol-
peando pelas costas a profes-
sora Elizabeth Tenreiro, de 71 
anos, que morreu após ser so-
corrida. Em outro momento, ele 
aparece desferindo vários gol-
pes de faca em Ana Célia Rosa, 
professora de História, que cai 

no chão e continua sendo ata-
cada. Entram em cena, então, as 
professoras Cintia da Silva Bar-
bosa e Sandra Pereira, cuja ação 
pode ter evitado um desfecho 
ainda pior na Escola Estadual 
Thomazia Montoro.

Cintia, professora de Educa-
ção Física, conseguiu imobilizar 
o assassino com um golpe co-
nhecido como “mata-leão”, en-

quanto Sandra tira a arma das 
mãos do aluno. O secretário de 
Segurança Pública de São Paulo 
chamou as duas de “heroínas”.

O autor do ataque usava rou-
pa preta, um boné e uma másca-
ra que cobria o seu rosto. A Polí-
cia Militar divulgou imagem de 
uma faca, uma tesoura quebra-
da, além de um boné e um ce-
lular apreendidos com o aluno.

Um estudante de 13 anos 
que estava na sala de aula da 
professora Elisabeth Tenreiro, 
de 71 anos, que ministrava aulas 
de Ciências quando o ataque co-
meçou na Escola Estadual Tho-
mazia Montoro, na Vila Sônia, 
Zona Peste de São Paulo, falou 
sobre o que viu. “Eu estava fa-

lando com ela, a professora es-
tava fazendo chamada”, afirma. 

Ele conta que, logo no início 
da manhã, o aluno que come-
teu o atentado entrou na sala 
com uma máscara de caveira 
e desferiu golpes nas costas da 
professora. “Parecia que ele es-
tava com uma faca de cozinha, 
era preta”, disse. “Sabe o aten-
tado de Columbine? Ele estava 
com uma máscara assim”, afir-

mou ele se referindo ao ataque 
em escola dos Estados Unidos 
em 1999.

Apavorados, os alunos saí-
ram correndo para o pátio da es-
cola e tiveram que se esconder 
pelos cantos, já que o portão es-
tava fechado. “Nesse momen-
to, eu caí e acabei machucan-
do meu pé”, afirma o aluno. Ele 
saiu da escola mancando e com 
um pé descalçado.

Desfecho poderia ser pior se agressor
não fosse imobilizado por professoras

Ataque aconteceu no momento da
chamada normal dos estudantes
Ítalo Lo Re 

Agência Estado 

João Ker 

Agência Estado
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Evento tem o objetivo de oportunizar exposição e comércio, além de promover o intercâmbio da produção

Mulheres artesãs abrem feira amanhã
pátio da pbtur 

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Duzentas artesãs de diver-
sas cidades paraibanas parti-
cipam, de 29 a 31 de março, da 
8ª Feira das Mulheres Arte-
sãs, realizada pelo Centro de 
Apoio à Criança e ao Adoles-
cente (Cendac). O evento é re-
tomado após um intervalo de 
dois anos por conta da pande-
mia da Covid-19, e a abertura 
será a partir das 18h, no pá-
tio da PBTur, bairro de Tam-
baú. A Feira tem o objetivo de 
oportunizar a exposição e co-
mércio, além de promover in-
tercâmbio da produção arte-
sanal das mulheres, dando a 
elas a oportunidade de gera-
ção de renda e de vislumbrar 
novos horizontes. A expec-
tativa do Cendac é de rece-
ber um público de oito mil 
pessoas.

Será também um momen-
to de homenagem às mulhe-
res em toda sua diversidade, 
de todos os territórios, esten-
dendo-se para as que fazem 
parte da gestão pública, as 
que lutam pelos direitos fe-
mininos e pelo fim da violên-
cia, mostrando que a Paraíba 
é um estado que respeita os 
direitos humanos e os direi-
tos das mulheres.

As expositoras são dos 
municípios de Alagoa Gran-
de, Alhandra, Areia, Bayeux, 
Caaporã, Cabaceiras, Cabe-
delo, Campina Grande, Cato-
lé do Rocha, Cuité, Guarabira, 
Ingá, João Pessoa, Lagoa Seca, 
Logradouro, Mamanguape, 
Mari, Nova Palmeira, Patos, 
Picui, Pitimbu, Pombal, San-
ta Luzia, Santa Rita, Sapé, Ser-
ra Redonda, São Bento, Sapé, 
Taperoá.

Elas vão expor e comercia-
lizar produtos como roupas, 
objetos de decoração, biju-
terias, louças, bebidas arte-
sanais, alimentos, bordados, 
entre outros. O visitante tam-
bém vai encontrar na Feira 
das Artesãs serviços de in-
formação sobre os direitos 
da mulher, apresentações li-
terárias, artísticas e musicais.

“A importância da Feira 
das Mulheres da Paraíba é 
que ela partiu da necessida-
de das próprias artesãs de ex-
porem, comercializarem seus 
produtos que, muitas vezes, fi-
cam restritos às cidades onde 
elas residem. Algumas não 
têm oportunidade de expor, 
de viajar para outro municí-
pio e elas aderem facilmente 
à nossa feira”, declarou Val-
quíria Alencar, presidente do 
Cendac.

Os produtos são bastan-
te diversificados. Tem crochê, 
macramê, madeira, couro, 
vidro, alimentação, vestuá-
rio, brinquedos pedagógicos. 
Além das secretarias esta-
duais, o evento tem o apoio de 
prefeituras. “Esse é o grande 

momento das artesãs que vêm 
do interior, inclusive porque 
a Feira proporciona que elas 
recebam muitas encomendas 
de hotéis, de outras regiões do 
país”, ressaltou.

Entre as artesãs, algumas 
foram formadas nos cursos de 
capacitação do Cendac. “Por 
isso, para nós, é muito impor-
tante este momento. O nosso 
objetivo é a geração de renda 
para essas pessoas e convida-
mos a população para pres-
tigiar”.

A Feira faz parte do calen-
dário oficial do Cendac, sen-
do uma vitrine rica e diversi-
ficada da produção artesanal 
feminina da Paraíba que vem 
se ampliando a cada edição.

O evento conta com o 

apoio das secretarias de Esta-
do da Cultura e do Desenvol-
vimento Humano.

A programação aconte-
ce na área externa da PBTur, 
das 10h às 21h. A abertura 
será no dia 29, às 18h. No dia 
30, é a partir das 17h, quan-
do haverá entrega de troféu 
e animação musical. A ho-
menagem será para mulhe-
res que se destacaram no ar-
tesanato, na gestão pública 
e nos movimentos sociais, 
por lutarem cotidianamente 
por respeito, igualdade, jus-
tiça social e dignidade para 
todas as mulheres da Paraí-
ba. Já na sexta-feira (31), se-
rão entregues certificados de 
participação, com muita mú-
sica, a partir das 11h.
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O visitante 
também vai 
encontrar 
serviços de 
informação 
sobre os 
direitos da 
mulher

Feira faz parte do 
calendário ofi-
cial do Centro de 
Apoio à Criança 
e ao Adolescente 
e é considerada 
uma vitrine rica 
e diversificada da 
produção artesa-
nal feminina da 
Paraíba

Foto: Divulgação Cendac

Produtos
Elas vão expor e 
comercializar 

produtos como roupas, 
objetos de decoração, 

bijuterias, louças, 
bebidas artesanais, 

alimentos, bordados, 
entre outros

A Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Fun-
jope) convidou o artis-
ta paraibano João Lobo 
para ministrar a pales-
tra ‘Fotografia Expandi-
da: processos de criação, 
tecnologias e portfólios’. 
O encontro acontece hoje, 
a partir das 17h, na Aca-
demia Paraibana de Le-
tras (APL). 

 “Acolhemos o projeto 
do João Lobo como uma 
mostra significativa do 
trabalho dos fotógrafos 
paraibanos. Ele tem uma 
rica história com a foto-
grafia de alcance nacional 
e internacional e nós não 
poderíamos deixar de re-
cebê-lo aqui em João Pes-
soa, já que ele está fazen-
do um roteiro de debates 
e demonstrações das suas 
ideias e da relação entre 
tecnologia e fotografia”, 
declarou o diretor execu-
tivo da Funjope, Marcus 
Alves.

 Ele considera este um 
tema extremamente atual. 
“Hoje não é possível você 
imaginar a fotografia 
sem o suporte tecnológi-
co. A fotografia, ao longo 
da história, foi ganhan-
do contornos diferentes e 
é importante marcarmos 
esse momento que esta-
mos vivendo”, pontuou.

 Lobo propõe um diá-
logo entre a memória, 
contemporaneidade e o 
processo criativo das suas 
duas produções apresen-
tadas recentemente no 
museu de História Natu-
ral e da Ciência de Lisboa, 
em Portugal. Ele já está 
com data agendada para 
o Museu de Antropologia 
de Madri.

 “Esse convite de Mar-
cus Alves foi uma grande 
honra, já que sou paraiba-
no e respirar esse ar com 
meus amigos, reencontrar 
pessoas que fazem parte 
da minha história de vida 
profissional é um imenso 
prazer. Agradeço demais 
a Funjope e, sobretudo, a 
João Pessoa que foi quem 
me deu tudo”, disse o fo-
tógrafo.

 
As obras 

O evento traz duas im-
portantes produções do 
fotógrafo. Uma delas é a 
exposição ‘Índice Itacoa-
tiara Ingá’, que apresenta 
um novo olhar sobre as 
pinturas rupestres do Sí-
tio Arqueológico Pedra do 
Ingá, na Paraíba. Pensado 
em 2004, o projeto reflete 
sobre os limites da foto-
grafia mediante um diá-
logo entre o analógico e 
o digital.

 A outra é ‘O Tempo 
do Movimento’, que am-
plia concepções visuais 
e desvincula a fotografia 
da representação tradicio-
nal. Lobo fez as fotos des-
se projeto em um trem de 
alta velocidade, com uma 
câmera preparada para 
longas exposições.

 O artista - João Lobo 
é artista visual e pesqui-

Funjope faz 
evento com 
João Lobo 

Na apL

Depois do verão, com sol for-
te e calor, que exigem o uso de 
muito filtro solar, o outono sur-
ge trazendo temperaturas mais 
amenas mas, nem por isso, de-
ve-se descuidar dos cuidados 
com a pele. O alerta foi feito  on-
tem pelo presidente da Socie-
dade Brasileira de Dermatolo-
gia do Estado do Rio de Janeiro 
(SBDRJ), Antonio D’Acri. “No 
outono, a pele fica mais seca. 
As pessoas têm uma transpira-
ção menor e a pele tende a res-
secar”, afirmou, em entrevista à 
Agência Brasil.

Para manter a pele limpa e 
saudável nesta estação do ano, 
o dermatologista recomendou 
que é importante fazer uma lim-
peza mais delicada, sem exage-
ros, evitando lavar o rosto mais 
de duas vezes por dia, porque 
isso pode ressecar ainda mais a 
pele. “Evitar banhos demorados 
e quentes”, orientou. O ideal são 
banhos com água fria ou mor-
na, mais breves, que não demo-
rem mais do que 15 minutos. “O 

cuidado começa no banho. Você 
tomando banhos mais rápidos, 
menos quentes, com sabone-
tes que não ressequem a pele, 
já é um passo importante. Você 
percebe isso porque tem gente 
que sai do banho já se coçando.”

Segundo ele, banhos com 
água quente podem ressecar 
a pele, e, com isso, favorecer o 
aparecimento de estrias, espe-
cialmente na adolescência e du-
rante a gestação, além de pro-
vocar coceiras, geralmente nas 
pernas, do joelho para baixo, 
que podem ocasionar o surgi-
mento de uma erisipela, irri-
tando bastante a pele. “Não é 
aconselhável exagerar no banho 
quente”, aconselhou.

Hidratação
O presidente da SBDRJ indi-

cou que a hidratação é impor-
tante no outono, não só no que 
se refere à ingestão de líquidos, 
mas ao uso de creme hidratante 
adequado ao tipo da pele, para 
rosto e corpo, evitando-se pro-
dutos gordurosos e com cheiros 
fortes. O ideal é escolher um hi-

dratante que seja indicado para 
o tipo de pele de cada pessoa e 
usá-lo duas vezes ao dia, após 
lavar o rosto e o corpo. Anto-
nio D’Acri salientou que o uso 
de hidratantes previne também 
doenças, como dermatoses. “É 
um bom investimento para a 
saúde o hidratante nos braços, 
nas pernas, após o banho.”

O protetor solar deve con-

tinuar sendo usado, em geral 
acima do fator de proteção 30, 
principalmente para aquelas 
pessoas que trabalham expos-
tas ao sol ou que dirigem du-
rante o dia por várias horas. “[É 
importante] evitar a exposição 
solar sem cuidados, principal-
mente no horário do meio-dia, 
de sol mais intenso”. D’Acri re-
comendou que é fundamen-
tal usar protetor solar no rosto 
e nas áreas expostas do corpo 
diariamente e, também, utilizar 
protetor labial porque, do mes-
mo modo que acontece com a 
pele de outras partes do corpo, 
os lábios podem sofrer muito 
com os efeitos do tempo seco.

Terceira idade
O presidente da SBDRJ aler-

tou ainda que, na terceira idade, 
a hidratação adequada também 
é muito importante. “A pessoa 
na terceira idade começa a ter 
cada vez a pele mais seca e ela 
tende a coçar”. Por isso, deve-se 
evitar o uso de sabonetes que 
ressecam a pele, dando-se pre-
ferência àqueles com fórmulas 

hidratantes. “Sabonetes infantis 
têm bom resultado”, lembrou.

A partir da terceira idade, é 
recomendável uma ida por ano 
ao dermatologista para fazer 
avaliação dos sinais e manchas, 
se tem alguma ferida na pele. 
“Esses cuidados de você perio-
dicamente visitar o geriatra ou 
o dermatologista para ver se há 
sinais ou manchas na pele dife-
rentes são importantes para se 
evitar um câncer de pele.”

Antonio D’Acri salientou 
que os cuidados com a pele de-
vem ser tomados desde a ado-
lescência. “A gente sabe que a 
educação começa na adolescên-
cia, porque 80% do desgaste da 
pele pelo sol são até os 18 anos. 
Os cuidados de fotoproteção de-
vem ser iniciados na adolescên-
cia, bem como a orientação e as 
boas práticas”. Por outro lado, as 
crianças devem ser orientadas 
a evitar exposição solar intensa 
nos dias mais quentes. E, mes-
mo no outono, a exposição ao sol 
entre 10h e 15h tem que ser vista 
com moderação, de preferência 
com o uso de filtro solar. 

Especialista alerta para os cuidados com a pele no outono
dermatoLogia

Foto: Divulgação Cendac

Agência Brasil “No outono, 
a pele fica 
mais seca. 
As pessoas 
têm uma 
transpiração 
menor

Antonio D’Acri
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Modalidade, que foi excluída dos Jogos da Juventude de 2023, terá disputa para atletas de 15 a 17 anos

Futsal volta a competições nacionais
reconhecimento

O memorando de enten-
dimento com o compromis-
so de realizar os Jogos Brasi-
leiros de Futsal Masculino e 
Feminino para atletas de 15 a 
17 anos, assinado na última 
quarta-feira (23), pela minis-
tra do Esporte, Ana Moser, foi 
recebido com comemoração 
entre os que trabalham com a 
prática. Após o futsal ter sido 
excluído dos Jogos da Juven-
tude deste ano, praticantes 
e dirigentes de federações e 
instituições saíram em defe-
sa da modalidade, que é con-
siderada uma das mais popu-
lares modalidades esportivas 
do país. 

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Futebol de 
Salão (FPFS), Bosco Crispim, 
lembra que a instituição foi 
responsável por emitir uma 
das primeiras notas de repú-
dio contra a decisão do Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
de tirar o futsal dos Jogos da 
Juventude. “Impressionante, 
até porque se viajarem 200 
atletas em todas as modali-
dades para qualquer com-
petição, 100 são do futsal. Aí 
a pessoa retirar um esporte 
desse é muita falta de noção”. 

O entrevistado reforçou 
ainda a importância da prá-
tica, amplamente divulgada 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

em escolas e clubes de todo 
o país. “Atletas de 15 aos 17 
estão na fase crítica da ado-
lescência e você não incenti-
var, deixa esses atletas no ar. 
Mas graças a Deus, Ana Mo-
ser foi consciente e está aí o 
que vai acontecer, a união en-
tre Ministério dos Esportes 
com a Confederação Brasilei-
ra de Futebol de Salão (CBFS) 
e  suas federações fortalecen-
do e defendendo o futsal”. 

O técnico Thiago Lacerda, 
que há 10 anos trabalha com a 
modalidade,  destacou a im-
portância da decisão para o 
desenvolvimento do espor-
te com a motivação de no-
vos alunos atletas. “O futsal 
é uma das modalidades mais 
populares, se não for a mais 
popular e importante nos Jo-
gos. Espera-se que o futsal 
continue a ter um papel fun-
damental nas competições, 
oferecendo aos estudantes a 
oportunidade de participar 
de atividades físicas saudá-
veis, desenvolver habilidades 
importantes e representar 
suas escolas em competições 
esportivas”. 

A decisão do Governo Fe-
deral tem por objetivo dar 
suporte à prática do futsal, 
modalidade de ampla popu-
laridade, garantindo o estí-
mulo necessário para o uso, 
ampliação e melhoria das in-
fraestruturas esportivas.

Thiago Lacerda, 
que há 10 anos 
trabalha com a 

modalidade. Ao lado, 
Bosco Crispim e 

Marcos Madeira, res-
pectivamente presi-

dentes da FPFS 
e da CBFS 
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A decisão de 
Ana Moser foi 
comemorada 
entre todos 
que trabalham 
com a prática 
do futsal, 
considerada 
uma das mais 
populares

Fotos: Arquivo pessoal

Parque Aquático dá início a treinamentos de atletas
saltos ornamentais

Postura, concentração e 
um pulo para a água. As pri-
meiras aulas da turma de 
saltos ornamentais, que trei-
na no Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba, co-
meçam com os exercícios bá-
sicos. Salto de frente e de cos-
tas são realizados dezenas 
de vezes em uma sequên-
cia de repetições que come-
ça ainda em solo firme. 

São pelo menos duas ho-
ras de treino em ginásio, an-
tes de entrar para a piscina. 
Uma dinâmica diária com 
foco na formação de atletas 
de alto rendimento. “É um 
trabalho a longo prazo com 
o objetivo de termos, no fu-
turo, nomes de destaque na 
modalidade”, explica Ed-
mundo Vergara, treinador 
do Grêmio Vila Olímpica 
Parahyba desde 2012. Atual-
mente a turma conta com 38 
alunos, em parceria com o 
Instituto Pro Brasil (institui-
ção sem fins lucrativos que 
tem como principal finali-
dade a inclusão social, a di-
fusão e o incentivo à práti-
ca esportiva em todo o país).

Alunos entre 5 e 10 anos 
de idade, que apesar da pou-
ca experiência agem com a 
maturidade de quem sabe 
onde quer chegar. Respon-
sabilidade que também é en-
sinada nas aulas. A turma 

de salto ornamental apren-
de, de segunda a sexta-feira, 
não apenas sobre a impor-
tância da prática esportiva 
e de uma alimentação sau-

dável, os ensinamentos vão 
além. “São crianças em for-
mação, então aqui a gente 
prega muito a disciplina, a 
obediência e boa convivên-

cia em grupo, aqui pregamos 
muito isso”. 

Além do salto ornamen-
tal a Vila Olímpica Parahyba 
oferece ainda aulas de nata-

ção, capoeira, basquete, han-
debol de quadra, handebol 
de areia, voleibol, futsal, fute-
bol de campo, hidroginástica, 
circuito funcional, dança-te-

rapia, treino de condiciona-
mento físico, ginástica rítmi-
ca, ginástica para a terceira 
idade, atividades multifun-
cionais, judô, nado artístico, 
tênis de mesa, yoga e polo 
aquático.

Torneios em vista
Pelo menos nove atletas 

do Grêmio Vila Olímpica 
Parahyba devem disputar a 
Copinha Brasil que aconte-
ce de 25 de abril a 1° de maio 
em São Paulo. Já no segun-
do semestre, em 17 de junho, 
acontece o Circuito Parai-
bano de Saltos Ornamen-
tais, envolvendo tanto tram-
polim quanto plataforma, 
no Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba. “Essas 
competições internas auxi-
liam também no desenvolvi-
mento desses pequenos atle-
tas que passam a conhecer e 
entender mais como funcio-
nam as provas, além do que 
preparam também emocio-
nalmente”, destaca o entre-
vistado. 

O último evento da mo-
dalidade realizado em João 
Pessoa foi o Campeona-
to Brasileiro Interclubes e 
a Taça Brasil de Saltos Or-
namentais, em dezembro 
do ano passado. Pelo me-
nos 150 atletas de vários clu-
bes do país, participaram da 
competição que resultou em 
nove medalhas para os atle-
tas da Paraíba. 

Fotos: Roberrto Guedes

Modalidade tem 38 alunos, 
com idades entre 5 e 10 anos, 
sendo treinados por Edmundo 
Vergara (foto), na Vila 
Olímpica Parahyba
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Como já disse aqui, várias vezes, o 
futebol não tem lógica, e vários fatores 
podem influenciar em um resultado de 

uma partida. E quando não ganha o melhor, 
dizemos que deu zebra. Porém, geralmente, as 
zebras ficam limitadas a alguns jogos e não a 
uma sequência de jogos, ou uma competição, 
portanto, os melhores sempre tendem a 
terminar entre os primeiros de um campeonato. 
Isto foi o que aconteceu nas semifinais do 
Campeonato Paraibano e as duas equipes 
de melhores campanhas vão decidir o título 
estadual de 2023. Sousa e Treze, times que 
ficaram na primeira e segunda posições na fase 
de classificação, confirmaram o favoritismo e 
superaram os seus adversários, nas semifinais.

Em Sousa, no último domingo, o Dinossauro 
local mostrou porque foi disparado o melhor 
time durante toda a competição, e o Botafogo, 
porque chegou às semifinais, sem merecer, 
com uma das piores campanhas do clube, nos 
últimos anos. Bem que o Belo deu a impressão, 
que com a troca de técnicos e a chegada, de 
última hora, de cinco novos atletas, estava 
pronto para ser campeão outra vez. Chegou até 
a vencer bem o próprio Sousa, na partida de 
ida, em João Pessoa, por 1 a 0, e poderia ter sido 
de mais, se não tivesse sido prejudicado pela 
arbitragem.

Mas foi só uma impressão, o suficiente 
para proporcionar uma alegria momentânea 
em sua enorme torcida e posteriormente uma 
enorme frustração para aumentar ainda mais 
o sofrimento nesta temporada. Quando a bola 
rolou, o Sousa não tomou conhecimento da 
vantagem conseguida pelo time da capital, e 
diante de um estádio lotado, fez a festa dos 
torcedores com requintes de crueldade sobre o 
Belo.

O que era Belo ficou feio e o Botafogo 
amargou uma goleada impiedosa de 5 a 1. 
Olha, poderia ser bem pior se o Dinossauro 
tivesse forçado um pouco mais, dada a 
superioridade do time da casa. A zaga e o meio 
campo do Botafogo bateram cabeças e não 
conseguiram nem marcar o time do Sousa, nem 
organizar bons ataques. O adversário parecia 
um rolo compressor para cima do Alvinegro, e 
a torcida do Belo, que foi ao Marizão, rezava 
para terminar logo o jogo, temendo um vexame 
maior. Confesso que nunca vi o Botafogo sendo 
tão dominado por uma equipe paraibana.

Vitória merecida do Sousa, que caminha a 
passos largos para conseguir o título paraibano 
pela terceira vez, e de forma brilhante. Acho o 
time sertanejo ano luz à frente do Treze, mas 
isso não quer dizer que o Treze não possa fazer 
prevalecer o peso de sua tradição nestas duas 
partidas finais. Como já disse, as zebras estão 
soltas nos gramados de todo o mundo. Mas eu 
não acredito no Galo, por tudo que vi das duas 
equipes na competicão.

E por falar em Treze, o Galo teve muita 
dificuldade para confirmar o seu favoritismo 
contra o São Paulo Crystal, no Amigão. Mesmo 
jogando em casa e com o apoio da numerosa 
torcida, o Treze sofreu para derrotar o time de 
Cruz do Espírito Santo por 1 a 0. Por muito pouco, 
a decisão não foi para as cobranças de pênaltis. 
Mas parabenizo o Galo, que vai voltar a disputar 
uma final de Campeonato Paraibano, depois 
de três anos. Melhor que isso, vai ter outra vez 
um calendário anual, em 2024, com direito a 
participação na Copa do Brasil, Série D, e quem 
sabe, também na Copa do Nordeste.

Reformulação já
Após não se classificar para a fase principal 

da Copa do Nordeste, de ser eliminado da 
Copa do Brasil, logo no primeiro jogo, e de 
não conseguir chegar às finais do Paraibano, 
resta ao Botafogo uma grande reformulação no 
elenco, na comissão técnica, e quem sabe, no 
seu departamento de futebol também, para que 
não aconteça outro vexame na Série C. A coisa 
está realmenrte feia na Maravilha do Contorno, 
nesta temporada.

Deu a lógica,  
mas com surpresa

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Equipes fazem a primeira partida da final no sábado, no Amigão; Dinossauro vai decidir o título em casa

Finalistas têm melhores campanhas
SouSa e Treze

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O Campeonato Paraibano 
de 2023 chega ao seu momen-
to decisivo com as duas equi-
pes finalistas começando a 
semana com os primeiros tra-
balhos, já visando a primei-
ra partida da final da compe-
tição. Sousa e Treze chegam 
como detentores das melho-
res campanhas e vão reeditar 
a final do torneio na edição de 
2009. No próximo sábado (1º), 
acontece o jogo de ida, quan-
do as duas equipes duelam 
pela primeira partida decisi-
va, a partir das 16h30, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. O jogo da volta ocor-
re no dia 8 de abril, também 
para às 16h30, no Estádio Ma-
rizão, em Sousa.

O Sousa chega para a de-
cisão como dono da melhor 
campanha entre as 10 equi-
pes que iniciaram a dispu-
ta da competição. Na primei-
ra fase, o alviverde somou 20 
pontos com um retrospec-
to de seis vitórias, dois em-
pates e apenas uma derrota. 
Nas semifinais foi derrotado 
para o Botafogo por 1 a 0 no 
jogo da ida. No entanto, ga-
rantiu a classificação diante 

de sua torcida, numa partida 
que entrou para a história do 
confronto.

No jogo da volta, no último 
fim de semana, o Sousa teria 
de vencer o Belo por uma di-
ferença de dois gols para avan-
çar à final e fez o dever de casa 
com requintes de crueldade. O 
Dinossauro não deu tréguas e 
sacudiu uma goleada por 5 a 
1 sacramentando a vaga na fi-
nal, bem como, a sua maior go-
leada na história do confron-

to com o alvinegro da estrela 
vermelha.

Com a derrota o Botafogo 
amargurou a sua terceira eli-
minação na temporada. Antes 
o clube já havia sido elimina-
do ainda na fase preliminar 
da Copa do Nordeste e tam-
bém na Copa Brasil, ainda na 
primeira fase. O clube agora 
“junta os cacos” para iniciar a 
disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série C, a partir do 
mês de abril.

“O nosso primeiro passo 
foi conquistado, mas quere-
mos ir mais longe. Teremos 
mais dois capítulos ainda 
a serem escritos com os jo-
gos das finais. Vamos dar 
sequência ao nosso trabalho 
semanal mantendo o foco e 
equilíbrio. O grupo é qua-
lificado, temos condições de 
coroar a campanha conquis-
tando o título”, pontuou o 
treinador Renatinho Poti-
guar.

O trabalho realizado 
pelo 14º Batalhão da Polí-
cia Militar para garantir a 
segurança antes, durante e 
depois do jogo entre Sousa 
e Botafogo, registrou duas 
ocorrências de apreensão 
de drogas, com torcedores 
do Dinossauro e do Bota-
fogo da Paraíba. Nos dois 
casos, os envolvidos foram 
conduzidos para a Delega-
cia de Polícia local.

No início da manhã, os 
policiais abordaram um ôni-
bus com torcedores do Bota-
fogo e, durante revista um 
torcedor de 24 anos, iniciais 
E.M.S., integrante da “Torci-
da Jovem” foi flagrado com 
12 munições calibre 28, uma 
porção de uma substância 
análoga à maconha e dois 

recipientes usado para acon-
dicionar cocaína.

Dois ônibus com torcedo-
res do Botafogo, foram abor-
dados durante uma ‘barreira’ 
montada pela Polícia Militar 
na entrada da cidade de Sou-
sa, quando aconteceram as 
apreensões.

Cerca de meia hora antes 
do início da partida, na frente 
do Estádio Marizão, foi reali-
zada a apreensão de 15 pinos 
contendo um material similar 
a cocaína que estavam em po-
der dos torcedores da equipe 
do Sousa de iniciais H.S.V., 20 
anos e S.S., de 37 anos de idade.

Para garantir a seguran-
ça de torcedores de Sousa e 
Botafogo (PB), o 14º BPM em-
pregou um efetivo de 110 poli-
ciais, 25 viaturas, do 14° BPM 
e das especializadas do Bope, 
Canil, Força Regional, Rotam, 
PPTRAN e NI.

O capitão Elton, respon-
sável pelo policiamento no 
estádio, disse que o objetivo 
foi disponibilizar o melhor 
em termos de segurança às 
delegações, comissão de ar-
bitragem e aos torcedores de 
ambas equipes, “cumprin-
do assim nosso dever legal e 
claro o Estatuto do Torcedor 
e das recomendações da Co-
missão Permanente de Pre-
venção e Combate à Violên-
cia nos Estádios da Paraíba”, 
enfatizou o capitão.

Segurança

Torcedores são flagrados com drogas

Torcedores de Botafogo e Sousa foram revistados pelos policiais

Foto: 14º BPM

Sousa e Botafogo fizeram um jogo disputado com as equipes procurando o gol desde os primeiros minutos
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O Treze conseguiu fa-
zer valer o mando de cam-
po e conquistou a vaga para 
a disputa do Campeona-
to Paraibano 2023. Depois 
da vitória simples, 1 X 0, 
diante do São Paulo Crys-
tal, no domingo (26), no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande, o Galo já deu iní-
cio à preparação para en-
frentar o Sousa. A primeira 
partida da disputa acontece 
no próximo sábado (1º) às 
16h30, na casa do alvinegro. 
O jogo decisivo está marca-
do para o dia 8, no Marizão, 
já que o Dinossauro teve 
melhor campanha.

A vitória garantiu não 
somente a chance do títu-
lo de campeão paraibano, 
mas a certeza da disputa 
de competições importan-
tes no próximo ano, como 
a Copa do Brasil e a série D 
do Campeonato Brasilei-
ro. Caso consiga o título, o 
Galo, de quebra, carimba a 
vaga na fase de grupos da 
Copa do Nordeste.

Pressão
O alvinegro começou a 

partida tentando pressio-
nar o São Paulo, se colocan-
do mais ao ataque. Todavia, 
sentiu as investidas do ad-
versário que buscou equili-
brar a partida com jogadas 
rápidas envolvendo o setor 

defensivo do Galo. Mas o 
Treze, pressionado pela tor-
cida, que foi ao estádio em 
bom número, procurou se 
superar com jogadas indivi-
duais. Aos 28 minutos, para 
alívio da galera trezeana, o 
time conseguiu o único gol 
da partida e da classificação.

Edmundo cobrou escan-
teio pelo lado esquerdo e 
Jhonathan Moc aproveitou 
a bola, subiu mais do que 
os zagueiros, e cabeceou de 
cima pra baixo para o fun-
do das redes.

Após o gol, na retomada 
da partida, dois jogadores 
Xandy, do Treze, e Rickel-
me, do Crystal, se desen-
tenderam e acabaram sen-
do expulsos.

Na etapa complementar 
poucas chances foram cria-
das. A partida ficou mor-
na. Poucas oportunidades 
foram criadas. O São Pau-
lo foi mais ao ataque, mas 
o sistema ofensivo não teve 
eficiência para transformá
-las em gols.

O Galo ainda conseguiu 
marcar o segundo, porém, 
foi anulado pela arbitragem 
que alegou impedimento.

O São Paulo ainda teve ou-
tro atleta expulso. Depois de 
uma jogada dura de Ricardo 
Cratense em Caio Vieira, o ár-
bitro Afro Rocha o expulsou.

Ao final, o Galo conse-
guiu garantir a vaga na fi-
nal para alegria da torcida 
alvinegra.

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Galo começa a se preparar para o duelo 
contra o Dinossauro, no próximo sábado

viTória no amigão
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Equipes estão distribuídas nos potes um e dois e se enfrentam em jogos de ida e volta, nos dias 12 e 26 de abril

CBF realiza, amanhã, sorteio da 3a fase
Copa do brasil

CBF

O sorteio de confrontos 
da terceira fase da Copa Be-
tano do Brasil 2023 será rea-
lizado, amanhã, às 14h, na 
sede da CBF, no Rio de Janei-
ro (RJ). Esta fase da compe-
tição mais democrática do 
país conta com a entrada dos 
participantes da Conme-
bol Libertadores e os atuais 
campeões da Copa do Nor-
deste, Copa Verde e Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
totalizando 32 times. 

Na terceira fase, a Copa 
do Brasil deixa o jogo úni-
co e passa a ser disputada 
em confrontos de ida e vol-
ta. O evento na sede da CBF 
vai definir também os man-
dos de campo. A tabela bá-
sica da competição tem os 
dias 12 e 26 de abril como 
datas-base para realização 
das partidas.

O São Paulo, mesmo sem 
participar da Libertadores 
em 2023, ficou com uma das 
vagas na terceira fase pela 
posição em que terminou o 
Campeonato Brasileiro do 
ano passado. Desta mesma 
forma, o Sport, vice-cam-
peão da Copa do Nordeste 
2022, herdou a vaga desti-
nada à competição pela ida 
do Fortaleza à Conmebol 
Libertadores.

Curtas

Nelson Piquet é condenado 
por comentários racistas

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson 
Piquet foi condenado a pagar uma indenização 
de R$ 5 milhões por comentários racistas e 
homofóbicos contra o piloto Lewis Hamilton, em 
entrevista a um canal do YouTube. A decisão da 
20ª Vara Cível de Brasília, assinada pelo juiz Pedro 
Matos de Arruda, foi publicada na sexta-feira (24). 

Piquet foi denunciado por entidades 
antirracistas e de defesa à causa LGBTQIAP+ 
após chamar o piloto britânico de “neguinho” e 
dizer que ele “devia estar dando o c*” durante 
o auge da carreira. O episódio aconteceu em 
entrevista ao canal “Motorsports Talks”, em junho 
do ano passado, mas o vídeo logo foi deletado.

O juiz Pedro Matos de Arruda citou que as falas 
de Nelson Piquet não podem ser desprezadas, 
uma vez que se trata de uma pessoa pública 
mundialmente conhecida e com potencial de 
influência sobre seus admiradores.

ABC do RN decide devolver 
dinheiro de torcedores

A diretoria do ABC divulgou nota informando 
que torcedores que compraram os ingressos para 
a partida com o Náutico, válida pela Copa do 
Nordeste, serão ressarcidos na próxima semana. 

A atitude da diretoria da equipe potiguar 
ocorreu após decisão do Supremo Tribunal 
de Justiça Desportiva em manter a partida 
com portões fechados, no domingo (26), no 
Frasqueirão.

Na quinta-feira (23), esteve reunido com o 
Governo do Estado do RN – Secretaria de Segurança 
Pública e Polícia Militar, Ministério Público e 
Federação Norte-Riograndense de Futebol (FNF), 
ficando decidido que a partida seria realizada, 
às 15h30 do domingo (26), e com torcida única, 
sob a égide de que não havia garantia para dar 
segurança aos torcedores da equipe adversária. 

No sábado, o ABC foi surpreendido com a decisão 
do presidente do STJD, Otávio Noronha, que rejeitou 
o recurso do ABC e manteve a decisão anterior que 
determinou que a partida entre o clube potiguar 
e o Náutico fosse realizada de portões fechados. 
A decisão foi em decorrência do atual cenário da 
segurança pública do estado, com centenas de 
ataques praticados por facções criminosas.

Torcedor invade gramado 
do Beira Rio com criança

O torcedor que invadiu o gramado do Beira Rio, com 
uma criança, após o jogo entre Internacional e Caxias, 
no domingo (26) poderá responder por vários crimes, 
entre eles invasão ao campo de jogo, pela submissão 
àquela situação de risco, além sw agressões que ele 
teria desferido contra torcedores e atletas. 

Segundo o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, titular 
do Juizado do Torcedor, em razão do envolvimento da 
criança, é possível que o caso seja transferido para o 
Juizado da Infância e Juventude. Sobre os demais, o 
juiz lembrou ainda que, além dos torcedores, atletas 
que tenham se envolvido na briga também podem ser 
responsabilizados. 

Enquanto isso, o Internacional divulgou nota 
repudiando os episódios e que já está trabalhan na 
identificação dos invasores, e que as imagens do 
circuito de câmeras do Beira Rio serão disponibilizadas 
par as autoridades e utilizadas em futuras sanções 
internas. E reforça que não compactua com a atitude 
tomada por uma minoria da torcida presente no 
confronto, válido pelo Gauchão.

Foto: Divulgação

O ex-piloto foi condenado pelos termos contra Hamilton

n POTE 1:
Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, 
Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, 
Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.
n POTE 2
Sport,  CRB,  CSA,  Náutico,  Remo,  Tombense,  Brasil de Pelotas,  Paysandu,  ABC,  Ituano, 
Botafogo-SP,  Volta Redonda,  Ypiranga-RS,  Nova Iguaçu,  Maringá e Águia de Marabá-PA.

COnFira Os POTEs dO sOrTEiO:

Foto: CBF

Sorteio para definir os confrontos dos 32 times ocorrerá, amanhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro

CBF

CBF

A Seleção Brasileira aca-
bou sendo superada pelo 
Marrocos em amistoso dis-
putado nesse sábado (25), em 
Tânger (MAR), no Estádio 
Ibn Batouta. Ao fim do due-
lo, Ramon Menezes falou so-
bre a oportunidade de trei-
nar a equipe principal neste 
enfrentamento.

“Foi uma semana mui-
to boa de trabalho, falei 
isso com os jogadores. Ló-
gico que não foi o resulta-
do que esperávamos, ain-
da mais em se tratando de 
Seleção Brasileira, mas jo-
gamos contra uma grande 
equipe e demos oportuni-
dade para alguns jogado-
res e isso é muito importan-
te”, disse.

O treinador ainda deu 
seu parecer sobre o jogo. Ele 
destacou que esperava um 
Marrocos atuando pelos la-
dos de campo.

“Tivemos um pouco de 
dificuldade no começo do 
jogo, o que era até esperado. 
Pensamos, na primeira eta-
pa, em reforçar um pouco 
mais o sistema defensivo, 

principalmente dos lados, 
já que Marrocos é muito 
forte pelos lados, sobretudo 
pela direita, com Hakimi e 
Zyiech”, analisou.

Ramon ainda revelou o 
que pensou no posiciona-
mento dos atletas em cam-
po. O comandante destacou 
as chances criadas.

“O Paquetá estava dan-
do sustentação com o Tel-
les, ora também o Casemi-
ro ajudando ali, dando uma 
liberdade para o Vini Jr e o 
Rodrygo. Depois, ainda no 
primeiro tempo, tivemos 
oportunidades. Não vi bem 
o lance do Vinícius, não sou 
de falar muito da arbitra-
gem. No segundo tempo, ti-
vemos mais chances de gol, 
tomamos o gol em que acho 
que a bola pegou na mão do 
adversário”, disse antes de 
completar.

“Aquilo que nós pensa-
mos do jogo aconteceu, a di-
ficuldade e a atmosfera que 
envolviam esse jogo. Era 
um adversário com uma 
transição rápida, principal-
mente pelo lado direito. Por 
isso pensamos em trazer o 
Paquetá para dar essa sus-

tentação pelo lado esquer-
do e, com isso, liberar um 
pouco mais o Vini Jr. No 
segundo tempo colocamos 
o Veiga no jogo e, aí sim, o 
Vinicius na posição dele, 
de externo. Acho que tudo 
o que imaginávamos em 
relação ao jogo aconteceu. 
Criamos chances no segun-
do tempo, mas foi uma par-
tida difícil”, afirmou.

Por fim, Ramon Menezes 
revelou a sensação de treinar 
a Seleção Principal. Para ele, o 
relacionamento que teve com 
o grupo no período foi muito 
satisfatório.

“É lógico que é tudo di-
ferente, na minha própria 
coletiva eu disse isso. At-
mosfera totalmente diferen-
te do sub-20. Fui muito bem 
recebido pelos atletas, res-
peito, carinho e admiração 
que ficam. O objetivo aqui 
era vencer esse jogo, a gente 
trabalha para isso, a sema-
na foi muito boa com esses 
atletas, entendimento muito 
bom de tudo que se passa da 
parte tática, mas não conse-
guimos o objetivo, que era 
a vitória, mas saio satisfeito 
com tudo que aconteceu”, fa-
lou o comandante.

Ramon analisa derrota da Seleção Brasileira
Contra marroCos

Vários jogadores tiveram suas primeiras chances na seleção

Foto: CBF

O tour da taça da Copa do 
Mundo Feminina FIFA Aus-
trália Nova Zelândia 2023 che-
ga ao Rio de Janeiro. Depois de 
passar por nove países, o obje-
to mais desejado das seleções 
nacionais chegará à cidade en-
tre os dias 29 e 30 de março. O 
cronograma inclui a possibili-
dade de visitação ao troféu pelo 

público. O evento acontece em 
parceria com a entidade máxi-
ma do futebol, a CBF, as Embai-
xadas da Nova Zelândia e da 
Austrália, a Prefeitura do Rio 
de Janeiro e o Rio Conventions 
& Visitour Bureau.

A taça da Copa do Mundo 
será revelada ao público brasi-
leiro no cenário mais icônico do 
Brasil: o Santuário Cristo Re-
dentor. O evento que acontece 

amanhã, às 6h30, contará com 
a presença de lendas do futebol 
feminino, como Formiga, Ali-
ne Pellegrino e Pia Sundhage. 
Os visitantes também terão a 
oportunidade de posar para fo-
tos junto ao troféu.

À tarde, visando inspirar 
as novas gerações, meninas do 
projeto social “Daminhas da 
Bola” serão recebidas no cam-
po da Escola de Educação Fí-

sica do Exército (EsEFEx) para 
viver uma experiência mui-
to especial: “Um dia de Sele-
ção Feminina”. Na quinta-feira 
(30), a taça estará exposta no Pa-
lácio da Cidade e será recebida 
pelo Prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, o presidente da 
CBF, Ednaldo Rodrigues, a mi-
nistra dos Esportes, Ana Moser 
e o presidente da EMBRATUR, 
Marcelo Freixo.

Brasil recebe a taça da Copa do Mundo
mundial feminino



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba  - TERÇA-FEIRA, 28 de março de 2023       24Memorial EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Rafael Nóbrega

193 — Pertinax, imperador romano

592 — Gontrão, rei da Borgonha

1239 — Go-Toba, imperador do Japão

1285 — Papa Martinho IV

1584 — Ivã, o Terrível, czar da Rússia

1864 — Francisco Xavier Paes Barreto,

juiz e político (PB)

1875 — Francisco Pinto Pessoa, padre e 

político (PB)

1941 — Virginia Woolf, romancista, ensaísta, 

contista e crítica britânica

1969 — Dwight D. Eisenhower, general e 

político, 34º presidente dos Estados Unidos

2016 — Mozart Montenegro, jornalista e 

publicitário (PB)

Mortes na História

ObituárioAforismo
“Gente, eu quero, antes de 

morrer, ver o nome de minha 
cidade chamar-se de Parahyba, 

novamente.”

Carlos Azevêdo
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Livro registra histórias e elenca as obras de artes instaladas em uma das necrópoles mais tradicionais do país

Impressões que cercam os cemitérios
ESPAÇO DE MEMÓRIA

Da Redação

Espaço de memória para 
cultuar com flores e orações 
os entes queridos, refúgio 
de quem sai em busca de si-
lêncio e contemplação, lu-
gar para fantasias macabras 
criadas pela crendice po-
pular. São múltiplas as im-
pressões que cercam os ce-
mitérios, seja nos grandes 
centros urbanos ou nos pe-
quenos vilarejos.

Para a pedagoga e filóso-
fa Maria de Lourdes Caldas 
Gouveia, os chamados cam-
pos-santos são locais sim-
bólicos universais, que abri-
gam alguns dos principais 
fundamentos para a com-
preensão das cidades, tema 
basilar de sua carreira aca-
dêmica. Foi o interesse pelo 
cruzamento desses assun-
tos – cemitérios e cidades – 
que motivou a pesquisado-
ra a escrever ‘Cemitério do 
Bonfim’, 38º título da cole-
ção ‘BH. A cidade de cada 
um’ (Conceito Editorial).

“O cemitério refletin-
do a face da cidade como 
um espelho” foi o argu-
mento escolhido pela au-
tora para a redação do 
novo livro título da série 
idealizada pelos jornalis-
tas José Eduardo Gonçal-
ves e Sílvia Rubião. “Ao 
passear pelas alamedas 
do Bonfim, o argumento 
se faz vivo. Você não so-
mente olha a cidade, como 
encontra também os no-
mes daqueles que dedica-
ram os seus esforços para 
a edificação desse pano-
rama, construído ao lon-
go de mais de um século 
de trabalho, esforços e de-
dicação”, afirma Maria de 
Lourdes – ou Maria Gou-
veia, como é conhecida en-
tre seus alunos e amigos.

As vielas percorridas 
pelo olhar privilegiado da 
pesquisadora decifram as 

obras de arte do Bonfim – 
o maior e mais antigo acer-
vo escultórico de Belo Ho-
rizonte. Maria Gouveia 
elenca as lápides cuidado-
samente talhadas em pe-
dra e bronze por esculto-
res muitas vezes anônimos, 
que não assinavam suas 
criações. “Existe uma quan-
tidade considerável de es-
culturas de valor artístico 
inestimável. Cito dois tú-
mulos dos mais significati-
vos: o túmulo de Raul Soa-
res e o de Olegário Maciel. 
Mas o conjunto de escul-
turas, múltiplo e de altíssi-
ma qualidade, se estende 
por todo o espaço do cemi-
tério. As representações de 
anjos são muito bonitas e 
sensíveis. Também são en-
cantadoras as esculturas de 
guirlandas, minuciosas e 
detalhadas”, ressalta.

Maria Gouveia reco-
menda, ainda, atenção es-
pecial para a “elegante e 
significativa” portada do 
Bonfim, encimada pelos 
dizeres em latim: Moritu-
ri mortuis. “Morituri somos 
nós, aqueles que vão mor-
rer; mortuis são os que já se 
foram e que nos saúdam. 
São posições de duplicida-
de e de certeza das relações 
entre os vivos e os mortos”, 
explica a pesquisadora. “Ao 
deixar a cidade dos vivos e 

entrar no território sagra-
do da cidade dos mortos, 
os vivos rememoram seus 
mortos queridos em rituais 
funerários e evocam os deu-
ses, em busca de conforto, 
diante de suas permanentes 
incertezas”, completa.

Entre profundas refle-
xões sobre a finitude inexo-
rável e as peculiaridades da 
condição humana, a auto-
ra também traz aos leitores, 
numa narrativa bem-hu-
morada e de fina ironia, as 
“histórias do Nosso Senhor 
do Bonfim”. Evocando as 
próprias memórias e as de 
Pedro Nava, Carlos Drum-
mond de Andrade e Eunice 
Vivacqua, ela brinca com o 
medo que ronda os cemité-
rios e as lendas construídas 
no seu entorno pelo imagi-
nário popular.

Como estudiosa das ci-
dades, descritas por ela 
como seus “objetos de en-
cantamento”, Maria Gou-
veia conheceu diversos lu-
gares viajando pelo Brasil 
e pelo mundo afora, mui-
tas vezes acompanhada por 
seus alunos. A pesquisado-
ra os motivava a ver as ci-
dades por meio da “educa-
ção do olhar” para, assim, 
apreender a verdadeira face 
de cada lugar, principal-
mente aqueles ricos em pa-
trimônio artístico e cultural.

Seus roteiros sempre in-
cluem visitas a cemitérios 
– para muito além dos re-
nomados Père-Lachaise e 
Montparnasse, em Paris, 
na França, ou Recoleta, em 
Buenos Aires, na Argen-
tina. “Há um, diminuto, 
numa cidadezinha, no inte-
rior da França, que se cha-
ma Douvenne. É todo flori-
do e de organização muito 
simples. Reflete exatamen-
te a minha hipótese do ce-
mitério como espelhamen-
to da cidade”, sublinha.

Para a melhor com-
preensão dos cemitérios 
como símbolo universal, a 
professora cita o historia-
dor norte-americano Le-
wis Munford (1895-1990), 
em seu livro ‘A cidade na 
história’. “Ele nos explica 
como a humanidade, ain-

da não sedentária, ao per-
der um dos seus, impactada 
pela morte, deixa o seu par-
tícipe sob a terra ou em gru-
tas, sob as pedras, e depois 
retorna a esse lugar para 
homenagear, para colocar 
flores, para constituir a me-
mória do morto. Esse retor-
no vai se constituir em um 
dos fundamentos para as 
aglomerações e futuras ci-
dades”, defende.

Maria de Lourdes Caldas 
Gouveia nasceu em 1937, em 
Garanhuns, em Pernambu-
co, onde viveu até mudar-se 
para Recife. Na capital per-
nambucana iniciou sua vida 
acadêmica na Universida-
de Federal de Pernambuco 
(UFPE) e prosseguiu os estu-
dos. Anos depois, foi traba-
lhar e estudar em Belo Hori-
zonte, capital mineira, onde 

se radicou definitivamen-
te em 1966. Da graduação ao 
doutorado na Espanha, tri-
lhou caminhos da educação 
e da filosofia, até aposentar-
se na PUC Minas.

Depois de tantos anos, 
embora cultive fortes rela-
ções com a terra natal, Ma-
ria Gouveia considera Belo 
Horizonte a cidade de sua 
eleição afetiva: “É a minha 
cidade”, diz ela sobre a capi-
tal de Minas Gerais, foco de 
suas pesquisas há mais de 
20 anos. Esses estudos de-
ram origem à série ‘Matéria 
da memória, a cidade e seus 
símbolos’, que conta com 
cinco volumes sobre espa-
ços icônicos da capital mi-
neira. O livro é vendido a R$ 
40,00 e mais informações 
no endereço www.bhdeca-
daum.com.br.

Marcos RussoFinitudes

Gameleira permanece sustentando as ruínas da Capela de Nossa Se-
nhora de Bom Sucesso, localizada nas proximidades do Rio Miriri, 
em Lucena, município da Região Metropolitana de João Pessoa. Sua 

construção, em 1789, é atribuída à Ordem dos Carmelitas.

O Cemitério do Bonfim foi inaugurado no ano de 1897

Foto: Divulgação

Wilson Pessoa da Cunha
24/3/2023 – Aos 90 anos, em João 
Pessoa (PB), de causa não divulgada. 
Desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). 
Com mais de 50 anos dedicados ao 
meio jurídico, formou-se em Direito pela 
Universidade da Paraíba, em 1957. Como juiz, atuou nas 
comarcas de Santa Rita, João Pessoa, Caiçara, Campina 
Grande, Princesa Isabel e Cabedelo. Também foi juiz da 
Vara das Execuções Penais da Comarca da capital; juiz 
eleitoral; e juiz substituto do TRE.

Foto: Reprodução

Joaquim Bernardo Ferreira
Guedes e José Ferreira Herculano
(Dudu dos Teclados)
25/3/2023 – A 1,7 ano e aos 33 anos, 
na PB-095, entre Campina Grande e 
Massaranduba, no Agreste paraibano, 
em acidente automobilístico. Músico 
que morreu estava em um dos veículos envolvidos na 
batida e a criança viajava com os pais no outro carro. 
Mais três pessoas ficaram feridas.

Foto: Reprodução

Mayara Ingrid Silva Nitão
25/3/2023 – Aos 26 anos, em São Paulo 
(SP). Estudante paraibana morreu ao 
pular do sexto andar de um prédio na 
Vila Olímpia, bairro nobre da capital 
paulista. Seu irmão, César Nitão Filho 
(Cesinha), de 23 anos, que também 
estava no local, ficou ferido e inalou fumaça. Natural de 
Itaporanga (PB) e filha do jornalista César Nitão, ela foi 
eleita Miss Sertão Paraibano 2023 e se preparava para 
participar do Miss Brasil Mundo 2023.

Foto: Instagram Juca Chaves
(Jurandyr Czaczkes Chaves)
25/3/2023 – Aos 84 anos, em Salvador 
(BA), por problemas respiratórios. 
Compositor, músico, humorista e crítico 
nasceu em 22 de outubro de 1938, 
no Rio de Janeiro (RJ). O “Menestrel 
Maldito” – apelido que ganhou de  Vinicius de Moraes 
– era formado em música clássica. Começou a carreira 
em 1955, na TV Tupi, em São Paulo. Durante a ditadura 
militar foi perseguido e exilado. É autor de músicas como 
‘A cúmplice’, ‘Menina’  e ‘Presidente Bossa Nova’.

Foto: Redes Sociais

Adeilson Lima da Silva
24/3/2023 – Em João Pessoa (PB). 
Sargento da Polícia Militar paraibana 
teria reagido a um assalto praticado por 
dois homens (um deles também morreu), 
que estavam em uma motocicleta. O 
militar foi morto a tiros, nas imediações 
do Mercado Municipal, no Centro da capital.

Foto: Notícia Paraíba

Jirô Dan
22/3/2023 – Aos 74 anos, de câncer 
no pulmão. Ator japonês era astro da 
série ‘O Regresso de Ultraman’ (1971). 
Começou a carreira como modelo e 
estreou no cinema em 1966, tornando-
se um dos maiores galãs do cinema 
japonês de sua época. Na televisão, atuou também em 
séries como ‘Spectroman’.

Foto:  Memórias Cinematográficas
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R O S E N I L D A  G U R G E L  P E R E I R A , 
CPF:285.182.308-61, torna público que RE-
QUEREU da SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO 
DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à RUA 
NILSON DA SILVA BAHIA S/N LOTEAMENTO 
ALPHAMARES QD ‘F’ LT 32, VILAS PONTA 
CAMPINA – CABEDELO – PB.

PIZZA NOW INTERMARES LTDA, CNPJ 
48.204.391/0001-92 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para a atividade de restaurantes e similares. 
Situado à Via Litorânea, 1592, Loja 14, Ponta 
de Campina, Cabedelo – PB. Cep 58101-650

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 020/2023

REGISTRO Nº 23-00454-1
OBJETO: REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE DO PARAIBAN, EM JOÃO PESSOA – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de abril de 2023, às 10h. 

João Pessoa, 27 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2023

REGISTRO Nº 23-00456-7
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. JOÃO DE FREITAS MOU-

ZINHO, EM SERTÃOZINHO – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 13 de abril de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 27 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2023

REGISTRO Nº 23-00453-3
OBJETO: MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA (JUCEP), EM 

JOÃO PESSOA – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 13 de abril de 2023, às 10h. 

João Pessoa, 27 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 386/2023
REGISTRO DE PREÇOS

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 073/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo de 
20 de dezembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, às 09 
(nove) horas do dia 11 de abril de 2023, na sala de reuniões do Centro Administrativo da ALPB, 
localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/PB, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2023, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o 
regime de empreitada por preço unitário, a qual será processada e julgada em conformidade com 
a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei 
nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal 
nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto a aquisição de materiais de 
consumo (materiais diversos), para atender as necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo 
de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser obtidas no endereço acima, 
no sítio eletrônico http://www.al.pb.leg.br, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone 
(83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente da comissão permanente de licitação da 
Assembleia Legislativa (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 17h 
e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 24 de março de 2023.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PESADA, 
MONTAGEM E DO MOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO – SINTRICOM, LOCALIZADO NA 
RUA CRUZ CORDEIRO, 57 – VARADOURO – JOÃO PESSOA - PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. FICAM PELO PRESENTE EDITAL CONVOCADOS, 
TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA 
CONSTRUCAO CIVIL, PESADA, MONTAGEM  E DO MOBILIARIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, 
NO GOZO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS, A COMPARECEREM À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, EM SUA SEDE SOCIAL, NO 
ENDEREÇO ACIMA, ÁS 18:00 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM QUORUM DE 2/3 
DE ASSOCIADOS OU, NÃO HAVENDO NÚMERO LEGAL, REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E 
LOCAL ÁS 18:30 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO DE TRA-
BALHADORES E TRABALHADORAS PRESENTES,  PARA DISCUTIR E APROVAR A SEGUINTE 
PAUTA: 01-LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO; 02- INFORME SOBRE ANDAMENTO DA 
CAMPANHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023; 03- RATIFICAÇÃO  DO INDICATIVO DE  
GREVE DA CATEGORIA OBREIRA, PREVISTA PARA O DIA 03/04/2023.

JOÃO PESSOA, 24 DE MARÇO DE 2023
FRANCISCO DEMONTIER H. DOS SANTOS

PRESIDENTE

COMARCA DE JOÃO PESSOA. CARTÓRIO JUDICIAL UNIFICADO. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0802257-10.2022.8.15.2003. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154). O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Regional Cível de Mangabeira, 
Comarca da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber que fica(m) CITADOS(S) pelo presente edital 
o(a) EXECUTADO: OZINETE PEREIRA DA SILVA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
no CNPJ/MF de nº.: 27.703.900/0001-51, com sede na Rua Prefeito Severino Alves Da Silveira 
(LOT C SUL), nº 232, Gramame, João Pessoa/PB, CEP: 58069-15, avalista OZINETE PEREIRA 
DA SILVA, brasileira, portadora de CPF/MF de nº.:396.129.024-53, residente e domiciliada na Rua 
Alice Elisa de Melo, 436, Mangabeira IV, João Pessoa/PB, CEP: 58057-400, que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para as executadas pagarem a dívida no prazo de 03 (três) dias, além 
de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzidos 
pela metade, caso de pagamento integral da dívida no prazo de três dias (art.829 C.P.C). As exe-
cutadas, independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 
citação (914 C.P.C c/c 915 C.P.C). Tudo conforme despacho prolatado nos autos da ação EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), Processo n.º 0802257-10.2022.8.15.2003, que tramita 
nesta 2ª Vara Regional Cível de Mangabeira, Comarca da Capital, promovida por EXEQUENTE: 
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUCAO em face 
de EXECUTADO: OZINETE PEREIRA DA SILVA 39612902453, OZINETE PEREIRA DA SILVA. E 
para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir o presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado 
e passado nesta cidade de João Pessoa/PB, 23 de março de 2023. Eu, JUSSELINO PEREIRA DE 
ALENCAR, Técnico Judiciário, desta Vara, o digitei. Dra. Ascione Alencar Linhares, Juíza de Direito.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores (as) Familiares de Salgadinho - PB
R. Pedro Leite Correia de Melo, 28 – Centro – Salgadinho – PB

CNPJ: 24.226.987/0001-25
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STRAFS de Salgadinho - PB, no dia 12 de maio de 2023, no horário 

de 08:00h às 15:00 horas, na Rua Pedro Leite Correia de Melo,28-Centro-Salgadinho/PB para com-
posição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados (as) representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado da Paraíba -FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário de 8:00 as 11:00h e 13:00 as 15:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
no Cartório, na Secretaria de Educação e na Secretaria de Assistência de Social deste Município. 

Salgadinho - PB, 28 de março de 2023.
VANIA VICTOR FELIPE DOS SANTOS

Presidente

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

REINALDO DA COSTA LEITE, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 002.998.394-00 
e MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 025.017.974-18, 
FAZEM SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, 
que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB o processo de nº 
0831915-76.2019.8.15.0001, ajuizado por NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA S.A, em face de REINADO DA COSTA LEITE e MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA, 
o qual tem por objetivo a constituição de servidão administrativa sobre terreno de proprie-
dade dos Réus declarado de utilidade pública, denominado Fazenda Castelo, situado na 
estrada para Catolé do Boa Vista/PB, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Campina Grande sob o nº 75.378, a fim de instituir passagem da Linha de Transmissão 
500 kV Santa Luzia II – Campina Grande III, cuja área mede 60 metros de largura. Nos 
termos da decisão publicada em 19/12/2019, foi concedida a imissão provisória na posse, 
tendo a parte autora oferecido indenização no montante de R$ 40.563,61 (quarenta mil 
quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), cujo valor fora depositado 
judicialmente. Cumpre informar, ainda, que a referida ação ainda encontra-se na fase de 
produção de provas, aguardando-se a realização de perícia judicial para determinação do 
valor da indenização. Nesse sentido, em obediência ao disposto no art. 34 do Decreto Lei 
nº 3.365/41, é publicado o presente edital por duas vezes, a fim de dar conhecimento a 
eventuais terceiros interessados, ficando ciente de que o prazo para manifestação é de 10 
(dez) dias, contados da data de encerramento do presente edital, cujo prazo é igualmente 
de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido 
o presente edital, que será publicado na forma da lei.

Campina Grande/PB, 24 de Março de 2023.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 0536/2023, em João Pessoa, 24 de março de 2023 - 
Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DE REFORÇO HÍDRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = MUNICIPIO: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 2022-003492/TEC/LO-4197.

ASSEMBLEIA GERAL
Conforme disposições estatutárias, fica convocada para o dia 30 de março de 2023, à partir das 

16h, a Assembleia Geral Ordinária dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana do Estado 
da Paraíba, para deliberar sobre as reivindicações salariais e condições de trabalho, visando deliberar 
sobre acordo e convenções coletivas e a instaurar dissídio coletivo. A Assembleia ocorrerá na sede 
do SINDLIMP-PB, localizada na Rua Coronel Aristarco Pessoa, 106, Jaguaribe, João Pessoa-PB.

João Pessoa-PB, 28 de março de 2023
RADAMÉS CANDIDO ALVES DO VALE

Presidente do SINDLIMP-PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA convoca o empregado MARCIO DO 

NASCIMENTO SOUSA para retornar às suas atividades profissionais nesta Companhia, bem como 
justificar suas faltas, no prazo de 72 horas, a contar da publicação deste, sob pena de caracterizar 
o abandono de emprego, nos termos do Art. 482, I, da Consolidação das Leis Trabalhistas.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 0487/2023 em João Pessoa, 17 de março de 2023 – Prazo: 
510 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rua Monsenhor Arlindo Bezerra, Mangabeira 
até a Rodovia PB-008, com extensão de 2,268km. Na (o) – RUA MONSENHOR ARLINDO BEZERRA, 
MANGABEIRA ATÉ A RODOVIA PB-008. Município: - UF: PB. Processo: 2023-000441/TEC/LI-0021.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 0488/2023 em João Pessoa, 17 de março de 
2023 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-151, trecho: 
Picuí / Nova Floresta, com extensão de 22km. Na (o) – RODOVIA PB-151, TRECHO: PICUÍ / NOVA 
FLORESTA. Município: - UF: PB. Processo: 2023-000260/TEC/LO-0026.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 0522/2023 em João Pessoa, 23 de março de 2023 – Prazo: 560 dias. 
Para a atividade de: Construção do Viaduto sob a BR-101, trecho: Av. Bairro das Indústrias / Entronca-
mento BR-101, com extensão de 417m. Na (o) – VIADUTO SOB A BR-101, TRECHO: AV. BAIRRO DAS 
INDÚSTRIAS / ENTRONCAMENTO BR-101. Município: - UF: PB. Processo: 2023-004068/TEC/LI-8655.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 0535/2023 em João Pessoa, 24 de março de 
2023 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-167, trecho: 
Cubati / Sossego. Na (o) – RODOVIA PB-167, TRECHO: CUBATI / SOSSEGO. Município: - UF: 
PB. Processo: 2022-004725/TEC/LI-8753.

Evento foi promovido pelo PAP, em parceria com o Sebrae-PB, e ministrado pelo estilista Ronaldo Fraga

Artesãos recebem certificados em CG
Oficina de design criativO

A Oficina de Design Cria-
tivo, promovida pelo Gover-
no do Estado, por meio do 
Programa do Artesanato Pa-
raibano (PAP) em parceria 
com o Sebrae-PB, foi encer-
rada na sexta-feira (24), com 
a entrega de certificados aos 
artesãos da região de Cam-
pina Grande. A semana de 
imersão com o renomado es-
tilista Ronaldo Fraga resultou 
na confecção e no estímulo à 
criação de novos produtos, 
que serão destaque no 36º Sa-
lão do Artesanato Paraibano 
– de 8 de junho a 2 de julho – 
com inspiração na feira cen-
tral e nos festejos juninos da 
Rainha da Borborema.

A segunda-dama da Pa-
raíba, Camila Mariz, res-
saltou a sensibilidade do 
Governo do Estado em 
priorizar o artesanato pa-
raibano, por meio de ações 
permanentes de apoio e es-
tímulo à atividade. “É uma 
alegria partilhar de um mo-
mento tão rico em talento e 
dedicação de todas as pes-
soas envolvidas e de um 
governo com sensibilida-
de para apoiar e realçar o 
talento de cada pessoa que 
está aqui através de ações 
constantes e oficinas como 
esta, com a genialidade do 
estilista Ronaldo Fraga, que 
mostram este cuidado”.

 A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, disse que 

a qualidade da produção foi 
surpreendente e tem inspi-
ração na profusão de ele-
mentos da feira central. “Ao 
longo desta semana, foram 
trabalhadas mais de 10 ti-
pologias de artesanato e 
produtos que serão desta-
que no Salão do Artesanato 
com a marca da diversidade 
e riqueza cultural da Feira 
Central de Campina Gran-
de. Minha gratidão aos ar-
tesãos, ao Sebrae, a Ronaldo 
Fraga, à vereadora Eva Gou-
veia e todas as pessoas que 
participaram e mobilizaram 
esforços para a realização 
desta consultoria e a prepa-
ração da próxima edição do 
Salão do Artesanato”.

Na ocasião, o estilista Ro-
naldo Fraga explicou que foi 
um desafio trabalhar com a 
diversidade da oficina, mas 
ao final a interação propor-
cionou ganhos com uma ex-
plosão de criatividade. “Levo 
comigo a entrega, a determi-
nação e o talento do povo pa-
raibano. Foram dias de muita 
produção e confiança, o que 
para mim é uma grande res-
ponsabilidade. Esta foi uma 
capacitação especial e desa-
fiante porque nós tivemos 
um ateliê diverso com renda, 
couro, crochê e outros tipos, 
em que ganhamos todos com 
artesãos se ajudando, tro-
cando informações e isso me 
emociona porque acaba sen-

do um desenho dessa poten-
cialidade que é a cultura pa-
raibana e onde o coração de 
um povo pulsa nos saberes e 
fazeres nacionais”.

Primas, as artesãs Mau-
ricea Oliveira e Graciete Go-
mes fazem parte da Asso-
ciação das Crocheteiras e 
Condutores de Turismo do 
Lajedo do Marinho, no mu-
nicípio de Boqueirão, ganha-
dora do Prêmio Sebrae Top 
100 de Artesanato, disseram 
que a oficina despertou a 
criatividade e a vontade de 
criar novidades. “A expe-
riência foi excelente porque 
tivemos a oportunidade de 
aprender várias formas de 
melhorar a apresentação das 
peças, através da escolha das 

cores, linhas e inovarmos na 
criação das peças. Na próxi-
ma semana, já vamos mul-
tiplicar este conhecimento 
com as outras artesãs para 
termos tempo de levarmos 
nossa produção ao Salão”, 
disse Mauricea. 

O artesão em couro João 
Avelino, o “Mestre Avelino”, 
veterano no Salão do Arte-
sanato Paraibano, disse que 
a iniciativa do Governo do 
Estado de oferecer oficinas 
desperta novos olhares. “É 
sempre bom poder ter essa 
interação com outros tipos 
de artesanato e nos sentirmos 
provocados a experimentar, é 
uma forma de despertar no-
vos olhares e reconfigurar 
nosso trabalho”, disse.

Os novos produtos serão destaque no 36º Salão do Artesanato

Foto: Fabiana Veloso/Secom-PB

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Núcleo Estadual de Imu-
nização, promoveu, ontem 
pela manhã, uma oficina 
para coordenadores de imu-
nização e da atenção básica, 
das 2ª (Guarabira) e 12ª (Ita-
baiana) Gerências Regionais 
de Saúde, para construírem 
planos de ação com o objeti-
vo de aumentar as cobertu-
ras vacinais nos municípios. 
O encontro, que ocorreu na 
Espep, na capital, faz parte 
do Vacina Mais Paraíba, pro-
grama que visa atualizar as 
cadernetas de vacina e me-
lhorar os índices de vacina-
ção, que apresentaram que-
da nos últimos anos.

Amanhã, a oficina será 
realizada para os profissio-
nais dos municípios da 2ª 
Macrorregião de Saúde, em 
Campina Grande, e na sexta-
feira (31), será em Patos, para 
os municípios da 3ª Macro. 
“A nossa intenção é visuali-
zar as fragilidades e poten-
cialidades de cada municí-
pio e, a partir daí, elaborar o 
plano de ação e, dessa forma, 
melhorar as coberturas vaci-

nais em todo estado”, disse 
a coordenadora do Núcleo 
Estadual de Imunizações, 
Márcia Mayara.

A gerente operacional de 
Atenção Básica da SES, Dé-
bora Rangel Arruda, lem-
brou do papel da Atenção 
Básica na vacinação dos mu-
nicípios. “A Atenção Bási-
ca fortalece a vigilância epi-
demiológica com as ações, 
apoia os municípios na va-
cinação com a organização 
dos fluxos para, consequen-
temente, aumentar a cober-
tura e atingir as metas”, pon-
tuou.

No ano de 2022, ne-
nhuma vacina atingiu a 
meta na Paraíba. As vaci-
nas que têm 95% de meta 
da cobertura vacinal tive-
ram a seguinte cobertu-
ra: pentavalente (70,85%), 
meningocócica (71,04%), 
tríplice viral (77,32%), po-
liomielite (70,8%), pneumo-
cócica (74,96%) e hepatite 
A (69,62%). Também não 
atingiram as vacinas com 
meta de cobertura de 90%. 
São elas rotavírus humano 
(69,6%) e BCG (88,93%).

Saúde orienta municípios 
para aumentar coberturas

vacinaçãO



26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de março de 2023 Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2023, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de material de construção em geral, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 171.217,48; 
CASSIO DE ARRUDA CAMARA - R$ 112.281,03; JOAO BATISTA DA SILVA - R$ 64.626,14; MA-
DEIREIRA ALVES CIA LTDA - R$ 3.239,13.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2023, que objetiva: Aquisição 
de forma parcelada de material de construção em geral, para atender a demanda da Pre-
feitura Municipal de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 171.217,48; CASSIO DE ARRUDA 
CAMARA - R$ 112.281,03; JOAO BATISTA DA SILVA - R$ 64.626,14; MADEIREIRA ALVES 
CIA LTDA - R$ 3.239,13.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de construção em geral, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00012/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 02002.04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA-
TIVO 04.004 – SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.1004 
– CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS 04004.12.361.1005.2008 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 04004.12.361.1005.2011 – DESENVOL-
VER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 04004.13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 06.006 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 
06006.10.301.1008.1010 – CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SAÚDE 
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 
08008.15.451.1010.1016 – CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRAD 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alcantil e: CT Nº 00054/2023 - 21.03.23 - CASSIO DE ARRUDA CAMARA - R$ 54.981,07; CT Nº 
00055/2023 - 21.03.23 - MADEIREIRA ALVES CIA LTDA - R$ 1.612,81; CT Nº 00056/2023 - 21.03.23 
- ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 84.127,01; CT Nº 00057/2023 - 21.03.23 - JOAO 
BATISTA DA SILVA - R$ 31.979,82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00012/2023

Pregão Eletrônico nº 00012/2023 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de forma 
parcelada de material de construção em geral, para atender a demanda da Prefeitura Municipal 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:
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.
41.138.298/0001-88
Item(s): 3 - 8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 35 - 36 - 40 - 41 

- 44 - 45 - 47 - 49 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77 - 78 - 81 - 84 - 88 - 90 - 91 - 93 
- 94 - 96 - 99 - 100 - 101 - 104 - 105 - 106 - 108 - 111 - 113 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 128 - 132 
- 133 - 135 - 137 - 138 - 139 - 141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 147 - 149 - 151 - 152 - 156 - 159 - 161 
- 162 - 171 - 173 - 175 - 176 - 177 - 178 - 180 - 182 - 183 - 184 - 186 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 
- 196 - 197 - 200 - 201 - 203 - 210.

Valor: R$ 171.217,48
- CASSIO DE ARRUDA CAMARA.
02.378.124/0001-30
Item(s): 1 - 2 - 5 - 7 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 22 - 25 - 27 - 30 - 33 - 34 - 39 - 48 - 50 - 51 - 58 - 61 - 

64 - 67 - 69 - 74 - 75 - 79 - 80 - 82 - 83 - 85 - 87 - 89 - 92 - 95 - 97 - 98 - 102 - 103 - 107 - 109 - 110 
- 112 - 114 - 115 - 121 - 122 - 125 - 126 - 127 - 130 - 131 - 134 - 136 - 140 - 143 - 148 - 150 - 153 
- 154 - 155 - 157 - 158 - 160 - 163 - 164 - 168 - 170 - 172 - 174 - 179 - 181 - 185 - 187 - 188 - 194 
- 195 - 198 - 199 - 202 - 205 - 207 - 208 - 209.

Valor: R$ 112.281,03
- JOAO BATISTA DA SILVA.
12.423.684/0001-13
Item(s): 4 - 14 - 37 - 38 - 42 - 43 - 46 - 62 - 63 - 65 - 70 - 71 - 123 - 124 - 165 - 166 - 167 - 169 

- 204 - 206.
Valor: R$ 64.626,14
- MADEIREIRA ALVES CIA LTDA.
35.494.616/0001-40
Item(s): 6 - 57 - 59 - 66 - 86 - 129.
Valor: R$ 3.239,13
Total: R$ 351.363,78
PARTES: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA; CASSIO DE ARRUDA CAMARA; JOAO BATISTA 

DA SILVA; MADEIREIRA ALVES CIA LTDA.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
ASSINATURA: 21/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação por viagens de carro pipa para o fornecimento de água potável de 
segunda a sábado para atender a necessidade do município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 09009.20.608.1011.2047 – ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA 001006 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.
PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 09/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 00008/2023 - 09.02.23 - RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; CT 
Nº 00009/2023 - 09.02.23 - FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; CT Nº 00010/2023 
- 09.02.23 - RUDNERI DA COSTA TRINDADE - R$ 42.000,00; CT Nº 00011/2023 - 09.02.23 - 
JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; CT Nº 00012/2023 - 09.02.23 - JOSÉ JOÃO DE 
ARAUJO - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:30 horas do dia 07 de Abril de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na aquisição parcelada de combustíveis para abastecimento da frota de veículos 
próprios e á disposição da Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 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) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaode-
jandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 27 de março de 2023
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2023, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico (Xand Avião), para realizar show quando 
das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Piedade da Cidade de Arara PB, no dia 05 (cinco) 
de setembro do ano de 2023; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 350.000,00.

Arara - PB, 23 de Março de 2023
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Eventuais contratações de empresas especializadas para locação, montagem e 
desmontagem de palco, sonorização, equipamento de iluminação, portal, refletor, grupo gerador, 
fechamento, tendas, tablados, arquibancada, camarim, painel de led e outros, destinados aos 
eventos promovidos neste ano de 2023, pela Prefeitura Municipal de Arara PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: 
Recursos Próprios do Município de Arara: 05.00 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA; 13.392.2013.2023 
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO– CULTURAL; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
3.3.90.39.01–PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00067/2023 - 27.03.23 - ZERO OITO TRES 
SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 294.035,00; CT Nº 00068/2023 - 27.03.23 - W.R 
PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 215.340,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico (Xand Avião), para realizar show quando 
das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Piedade da Cidade de Arara PB, no dia 05 (cinco) 
de setembro do ano de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: Recursos Próprios do Município de Arara: 
05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 13.392.2007.2021 PROMOVER APOIO A 
EVENTOS SÓCIO–CULTURAL 500. RECURSOS ORDINáRIOS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00064/2023 - 24.03.23 - ALIC 
PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 350.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2023. OBJETO: Contratação de profissio-
nal do setor artístico (Xand Avião), para realizar show quando das festividades da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade da Cidade de Arara PB, no dia 05 (cinco) de setembro do ano de 
2023. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 23/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2023, que objetiva: Aquisição de brinque-
dos destinados ao atendimento das necessidades da Rede Municipal de Ensino deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RV COMERCIO E SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 178.641,00.

Aroeiras - PB, 27 de Março de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
para a prestação dos serviços de manutenção em equipamentos médicos deste Município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DM SERVICOS DE MANUTENCAO 
EM EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 102.394,00.

Aroeiras - PB, 24 de Março de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2023, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS “0”KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
AROEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PLANETCAR 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 404.220,00.

Aroeiras - PB, 27 de Março de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2023, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) 
Física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar, conforme especificações 
do Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABEL 
MARTINS MARQUES - R$ 20.000,00; ADALTO RODRIGUES DA SILVA - R$ 40.000,00; ADELGISIO 
FRANCISCO DA SILVA - R$ 30.000,00; AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA - R$ 45.000,00; ALUIZIO 
PEDRO DA SILVA - R$ 40.000,00; ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO - R$ 30.000,00; 
ARNALDO MATIAS DA SILVA - R$ 45.000,00; BELARMINO MEDES DE OLIVEIRA - R$ 45.000,00; 
BRUNO CESAR SILVA DE MELO - R$ 30.000,00; CARLITO COSME GOMES - R$ 15.000,00; CE-
SAR GALDINO DA SILVA - R$ 30.000,00; CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA - R$ 70.000,00; 
DANIEL BASILIO DA SILVA - R$ 40.000,00; DANIEL RODRIGUES DA SILVA - R$ 21.000,00; DIEGO 
BARBOSA MARQUES - R$ 20.000,00; EDIVAN BATISTA DE LIMA - R$ 35.000,00; EDVALDO DE 
SOUZA BARBOSA - R$ 32.000,00; EDVALDO EMILIANO DA SILVA - R$ 30.000,00; FABRICIO 
GABRIEL DA SILVA - R$ 35.000,00; GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - R$ 45.000,00; 
JAILSON DA SILVA BARBOSA - R$ 55.000,00; JORGE FRANCISCO SANTANA - R$ 40.000,00; 
JOSAFA DA SILVA MENDES - R$ 15.000,00; JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE - R$ 20.000,00; 
JOSÉ CLÁUDIO ALVES DA SOUZA - R$ 30.000,00; JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA - R$ 
35.000,00; JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO - R$ 30.000,00; JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA 
- R$ 20.000,00; JOSE GOMES DA SILVA - R$ 30.000,00; JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA - 
R$ 22.000,00; JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEIREDO - R$ 15.000,00; JOSE LEONILDO DA 
SILVA QUEIROZ - R$ 15.000,00; JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL - R$ 18.000,00; JOSE OTACIANO 
GOMES BARBOSA - R$ 18.000,00; JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA - R$ 30.000,00; JOSE-
FA DIAS DE ARAUJO BORGES - R$ 25.000,00; JOSEFA PATRICIA SOARES - R$ 30.000,00; 
JOSIEL JOSE BARRETODA SILVA - R$ 15.000,00; LEANDRA FERREIRA ALVES - R$ 35.000,00; 
LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA - R$ 30.000,00; MANOEL DA SILVA SOUZA - R$ 35.000,00; 
MANOEL DEODATO DA SILVA - R$ 25.000,00; MANOEL JOSÉ DE FARIAS - R$ 30.000,00; MARIA 
FERREIRA DE LIMA - R$ 20.000,00; MARIA LIMA BARBOSA - R$ 40.000,00; MAURILIO SILVA 
AGOSTINHO - R$ 30.000,00; PEDRO JOSÉ BORGES - R$ 40.000,00; REGINALDO BARBOSA 
DO NASCIMENTO - R$ 20.000,00; RICARDO ARRUDA AGUSTINHO - R$ 25.000,00; RONALDO 
GOMES DA SILVA - R$ 30.000,00; RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE - R$ 45.000,00; SAVIO 
ARAUJO FIGUEIREDO - R$ 30.000,00; SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES - R$ 15.000,00; 
SEVERINO BARBOSA LOURENÇO - R$ 30.000,00; SEVERINO BEZERRA DA SILVA - R$ 30.000,00; 
SEVERINO LEANDRO DE SOUZA - R$ 30.000,00; SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA - R$ 
20.000,00; TAINA DA SILVA LUNA - R$ 35.000,00; TARCISIO FERREIRA DE LIMA - R$ 30.000,00.

Aroeiras - PB, 24 de Março de 2023
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de 
transporte escolar, conforme especificações do Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00014/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras e PNATE 
02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 
33.90.36.00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 33.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00099/2023 - 27.03.23 
- ABEL MARTINS MARQUES - R$ 20.000,00; CT Nº 00100/2023 - 27.03.23 - ADALTO RODRIGUES 
DA SILVA - R$ 40.000,00; CT Nº 00101/2023 - 27.03.23 - ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA - R$ 
30.000,00; CT Nº 00102/2023 - 27.03.23 - AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA - R$ 45.000,00; CT Nº 
00103/2023 - 27.03.23 - ALUIZIO PEDRO DA SILVA - R$ 40.000,00; CT Nº 00104/2023 - 27.03.23 
- ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO - R$ 30.000,00; CT Nº 00105/2023 - 27.03.23 
- ARNALDO MATIAS DA SILVA - R$ 45.000,00; CT Nº 00106/2023 - 27.03.23 - BELARMINO 
MEDES DE OLIVEIRA - R$ 45.000,00; CT Nº 00107/2023 - 27.03.23 - BRUNO CESAR SILVA DE 
MELO - R$ 30.000,00; CT Nº 00108/2023 - 27.03.23 - CARLITO COSME GOMES - R$ 15.000,00; 
CT Nº 00109/2023 - 27.03.23 - CESAR GALDINO DA SILVA - R$ 30.000,00; CT Nº 00110/2023 - 
27.03.23 - CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA - R$ 70.000,00; CT Nº 00111/2023 - 27.03.23 
- DANIEL BASILIO DA SILVA - R$ 40.000,00; CT Nº 00112/2023 - 27.03.23 - DANIEL RODRIGUES 
DA SILVA - R$ 21.000,00; CT Nº 00113/2023 - 27.03.23 - DIEGO BARBOSA MARQUES - R$ 
20.000,00; CT Nº 00114/2023 - 27.03.23 - EDIVAN BATISTA DE LIMA - R$ 35.000,00; CT Nº 
00115/2023 - 27.03.23 - EDVALDO DE SOUZA BARBOSA - R$ 32.000,00; CT Nº 00116/2023 - 
27.03.23 - EDVALDO EMILIANO DA SILVA - R$ 30.000,00; CT Nº 00117/2023 - 27.03.23 - FABRICIO 
GABRIEL DA SILVA - R$ 35.000,00; CT Nº 00118/2023 - 27.03.23 - GILBERTO FRANCISCO DA 
SILVA JUNIOR - R$ 45.000,00; CT Nº 00119/2023 - 27.03.23 - JAILSON DA SILVA BARBOSA - R$ 
55.000,00; CT Nº 00120/2023 - 27.03.23 - JORGE FRANCISCO SANTANA - R$ 40.000,00; CT Nº 
00121/2023 - 27.03.23 - JOSAFA DA SILVA MENDES - R$ 15.000,00; CT Nº 00122/2023 - 27.03.23 
- JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE - R$ 20.000,00; CT Nº 00123/2023 - 27.03.23 - JOSÉ CLÁUDIO 
ALVES DA SOUZA - R$ 30.000,00; CT Nº 00124/2023 - 27.03.23 - JOSE EDGAR BERNARDO DE 
SOUZA - R$ 35.000,00; CT Nº 00125/2023 - 27.03.23 - JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO - R$ 
30.000,00; CT Nº 00126/2023 - 27.03.23 - JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA - R$ 20.000,00; CT Nº 
00127/2023 - 27.03.23 - JOSE GOMES DA SILVA - R$ 30.000,00; CT Nº 00128/2023 - 27.03.23 
- JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA - R$ 22.000,00; CT Nº 00129/2023 - 27.03.23 - JOSE 
JARLLAN ARRUDA DE FIGUEIREDO - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção em equi-
pamentos médicos deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 
02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 
– SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 
02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.301.2010.2120 
– MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE 02070.10.301.2010.2121 – DESENVOL-
VER AS ATIVIDADES DO ESF 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-
CIPAL – FNS/MAC 02070.10.301.2010.2112 – MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE 
ODONTOLOGICA 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE 
ODONTOLOGICAS 33.90.39.00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00096/2023 - 24.03.23 - DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 102.394,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS “0”KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00017/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABINETE 
DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO 
SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 – SERV 
GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADES 02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 
02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 
02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDE-
NAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.243.2006.2007 – ATUAÇÃO AS-
SISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DO C.R.E.A.S 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SO-
CIAL 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINAN-
CIAM UNIÃO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE 
DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 
02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES ELE-
MENTOS DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: 
CT Nº 00097/2023 - 27.03.23 - PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 404.220,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de brinquedos destinados ao atendimento das necessidades da Rede 
Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 
02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 02080.12.361.2009.2072 
– MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02080.12.361.2009.2074 – MANUT. 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 02080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO EN-
SINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 02080.12.365.2009.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.
INFANTIL – FUNDEB 30% 02080.12.365.2009.2082 – MAN. DAS ATIV. DA CRECHE – COMPL. VAAT 
FUNDEB 30% 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00098/2023 - 27.03.23 - RV COMERCIO E SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 178.641,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 28 

de Março de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00012/2023, que objetiva: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada 
de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste município. 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, 27 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2023, Contratação de 

empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de instalação e manutenção preventiva 
corretiva em equipamentos de ar condicionado diversos, destinados a esta Prefeitura, para o dia 
31 de Março de 2023 às 11:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 27 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2023, Aquisição de 

forma parcelada de materiais de elétricos diversos, destinados ao SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
AGUA E ESGOTO - Baia da Traição/PB, para o dia 31 de Março de 2023 às 09:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 27 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2023
A Prefeitura Municipal de Boqueirão, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPI-
CAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES, LAUDOS MÉDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BOQUEIRÃO – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL, o 
qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados na sala da Comissão de Licitação, 
localizada à Av. 30 de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário de expediente das 08:00 as 
12:00 horas. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 28 de 
MARÇO de 2023, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo período de 30 (TRINTA) 
dias no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 3391–1375.

Boqueirão, 27 de março de 2023.
Cristiane Gomes Bezerra

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00025/2023, 

cujo objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de limpeza, 
conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com a 
disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos 
os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, visando manter condições 
adequadas de salubridade e higiene em todas as dependências internas e externas do Hospital 
e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa - HMMPAB, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo-Pb, que seria realizado no dia 04 de abril de 
2023, às 09:00 horas, fica adiado para o dia 10 de abril de 2023, às 09:00 horas. O presente 
adiamento se dará pela necessidade de adequação do Termo de Referência, razão pela qual 
um novo edital será disponibilizado.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 27 de Março de 2023.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para aquisição de Equi-
pamentos Permanentes (medico hospitalar) referente a Emenda Parlamentar: 04849697000/1220–03 
, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de cabedelo. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS de fornecimento ininterrupto de gases medicinais (líquidos e gasosos); 
assistência técnica referente ao fornecimento de gases medicinais (líquidos e gasosos); locação e 
disponibilização em comodato de equipamentos de armazenamento, controle e operacionalização 
do fornecimento de gases medicinais (líquido e gasoso), destinados ao Hospital e Maternidade 
Municipal Pe. Alfredo Barbosa–HMMPAB, SAMU e Programa Home Care. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 
14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Março de 2023
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.018/2021. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E AGILNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – 
ME. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO 
DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE 
MÍNIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS 
PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXÃO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS) A PARTIR DE 11/03/2023, ATÉ 11/05/2023. VA-
LOR DO ADITIVO:  R$ 20.999,70 (VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E 
SETENTA CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 
08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16000000.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SMALEY SILVA DE ARAÚJO. 
DATA DE ASSINATURA: 10/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 11 
de abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CARAÚBAS/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 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 27 de março de 2023
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e ob-
servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2023, que 
objetiva: AQUISIÇÃO 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 correspon-
dente 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 SOU-
SA - 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA A POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/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 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: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 27 de Março de 2023 
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Torna público que no aviso de licitação e no edital TP 00001/2023 onde se lê CONVÊNIO Nº 

0141/2021/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNI-
CIPAL leia-se CONVÊNIO Nº 0170/2022/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, informamos ainda que permanecem marcado a sessão no 
mesmo horário e data,

Casserengue - PB, 27 de Março de 2023.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Queiroga, 44 - Centro - Caturité - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOM-
PRASPUBLICAS.COM.BR, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: LOCAÇÃO DE VEICULOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Abril 
de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 10 de Abril de 2023. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: 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; WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. 

Caturité - PB, 27 de Março de 2023
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 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, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRASPU-
BLICAS.COM.BR, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 10:01 horas do dia 10 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: 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; WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. 

Caturité - PB, 27 de Março de 2023
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,  para Aquisição 
de Tablets para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde deste Município. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. E-
-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br

Damião - PB, 27 de Março  de 2023
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua 
Antenor Navarro, nº 837, Lírio Verde, Esperança - PB, às 11h do dia 17 de Abril de 2023, no Au-
ditório do Centro Administrativo, licitação na modalidade Tomada de Preços, processada sob o nº 
00001/2023, do tipo empreitada por menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS, MUNICÍPIO 
DE ESPERANÇA/PB. Recursos Próprios e Federais através do contrato de repasse operação 
1077785-20/SICONV. 917681/2021, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3502-1305. Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 27 de Março de 2023.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINA-
DOS A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 27 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 27 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECU-
PERAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES, MEDIAS E PESADAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 27 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, CALCETEIRO, MACENARIA 
E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 27 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES 
EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 27 de Março de 2023
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

PREGÃO PRESENCIAL 00028/2023
Em relação a PREGÃO PRESENCIAL de nº 00028/2023, objetivando Locação de horas máquinas 

e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do Município 
.Dotação consignada no orçamento vigente, fica retomada a data de 29/03/2023 as 08h00 hrs para 
continuação e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua 
Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,27 de Março de 2023 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA

A PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2023
 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licitação 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para 
conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00036 /2023. Não 
serão inabilitadas as empresas que não apresentarem NF acompanhadas com atestado desde que 
atendam ao item  9.2.12 do referido edital atendendo apresentado atestado de capacidade técnica 
compatível com o objeto da licitação, Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira – PB 27 de Março  de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMÁCIA BÁSICA E ATENÇÃO BÁSICA DO 
MUNICÍPIO DE IBIARA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 122 
0004 2080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 3390.30, 
07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2032 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA, 10 302 1011 2042 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLE-
XIDADE, 10 305 1011 2047 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
EPIDEMIOLÓGICA, 10 303 1011 2114 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA 
FARMACÊUTICA , 3390.30.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00026/2023 - 24.03.23 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 307.777,91; CT Nº 00027/2023 - 24.03.23 - CIRURGICA 
SERRA MAR LTDA - R$ 4.935,02; CT Nº 00028/2023 - 24.03.23 - DROGAFONTE LTDA - R$ 62.862,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços do tipo melhor técnica e menor preço. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, organização e 
execução de concurso público para provimento de cargos efetivos do Município de Imaculada-PB. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmi2023@gmail.com. Edital: 
www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 27 de março de 2023
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h15min do dia 12 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
materiais de construção em geral para atender as necessidades da administração municipal até 
dezembro de 2023. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 27 de março de 2023
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE MANAÍRA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, com sede na Rua José Rosas, s/n, Centro, nesta cidade, 

através do Prefeito Constitucional, no uso das suas atribuições e com fundamento no art. 49 da Lei nº 
8.666/93, Resolve REVOGAR a licitação supracitada, objetivando o Fornecimento de refeições para 
a manutenção, desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das 
Secretarias Municipais da Prefeitura de Manaíra/PB. Motivos: Preço inexequível. Interesse Público, 
conforme demonstrado no Termo de Revogação. Maiores informações no endereço supracitado.

Manaíra/PB, 27 de março de 2023.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 10/04/2023 as 
10:00 horas. Objetivo: contratação de empresa especializada em serviços de confecção de próteses 
dentárias, destinadas ao laboratório de prótese municipal. Maiores informações e aquisição do edital 
através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no site www.mari.pb.gov.br ou no endereço, Rua 
Antônio de Luna Freire, 249 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de março de 2023.
Roberto Carlos de Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 7.892/13 e alterações, bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. 
Objeto: Eventual aquisição de materiais de expediente e didático, destinados à manutenção das 
secretarias municipais, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrô-
nico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e 
sessão pública: 10/04/2023 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais 
informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 249 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de março de 2023.
Roberto Carlos de Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimentos parcelados e diário de 
combustíveis e derivados (gasolina comum, óleo diesel S–10, Etanol e óleo diesel S–500), para 
abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Marizópolis/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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 
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: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de clínica 
especializado para a prestação dos serviços de exames e consultas especializados destinados a 
secretaria de saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
DE CONTRATO DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/PB - através da sua Comissão Permanente de 
Licitação, CONVOCA a empresa: LCL CONSTRUÇÕES, CNPJ: 17.589.700/001-66, situada na 
Rua do Comercio, S/N, Café do Vento, Passagem/PB, vencedora do PROCESSO LICITATORIO 
TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à sede da 
Prefeitura Municipal de Passagem/PB, para assinar contrato de serviço.

Passagem – PB, 27 de março de 2023.
Alessandro Ferreira da Silva.

Presidente da Comissão

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA

DE CONTRATO DE SERVIÇO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/PB - através da sua Comissão Permanente de 

Licitação, CONVOCA a empresa: LCL CONSTRUÇÕES, CNPJ: 17.589.700/001-66, situada na 
Rua do Comercio, S/N, Café do Vento, Passagem/PB, vencedora do PROCESSO LICITATORIO 
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à sede da 
Prefeitura Municipal de Passagem/PB, para assinar contrato de serviço.

Passagem – PB, 27 de março de 2023.
Alessandro Ferreira da Silva.

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

PREGÃO Nº 0020/2023
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 0020/2023, com objeto 
aquisição de material médico. Tem como vencedoras as empresas: Foi declarada habilitada a 
empresa LABJ IMPERIUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP - CNPJ 
Nº 44.577.516/0001-79, com o valor global de R$ R$ 2.801.108,00 (dois milhões oitocentos e um 
mil cento e oito reais) abre-se prazo para recurso. 

Pedra Branca-PB, 27 de março de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial n. 008/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - CNPJ: 37.929.885/0001-18; 
PAULO PONTES DA SILVA - CNPJ: 03.365.134/0001-02; QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 40.263.087/0001-04; RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES EIRELI - CNPJ: 24.114.994/0001-35 vencedores do Pregão Presencial n.º 008/2023 
para assinatura da ata de registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da 
publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência 
do Direito de Contratar com a Prefeitura de Pedro Régis. Maiores informações na COPELI situado 
a Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis -PB, 27 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 09 de Março de 2023 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: LAVOISIER GOMES DE SENA com o valor total de R$ 

22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) a empresa MAURILIO DE ALMEIDA MENDES com o valor total 
de R$ 32.700,00 (Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 14 de Março de 2023.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
                                   Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente 

de Licitação, quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 004/2023, Processo nº 2023.02.023, 
ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: LAVOISIER GOMES DE SENA 
com o valor total de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) a empresa MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES com o valor total de R$ 32.700,00 (Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais).

Pedro Régis - PB, 14 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 14 de Março de 2023 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA – ME com o valor 

total de R$ 236.446,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 15 de Março de 2023.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 005/2023, Processo nº 2023.01.009, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA – ME com o 
valor total de R$ 236.446,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais).

Pedro Régis - PB, 15 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023

PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXA COM 
SERVIÇOS DE TROCA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MU-
NICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPRESA: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA
CNPJ: 07.946.791/0001-80
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA
CNPJ: 07.946.791/0001-80
ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 
- 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69.
 TOTAL: R$ 236.446,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 15 de Março de 2023.

MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 09 de Março de 2023 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: LAVOISIER GOMES DE SENA com o valor total de R$ 

138.214,60 (Cento e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos) a empresa 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES com o valor total de R$ 178.705,35 (Cento e Setenta e Oito Mil, 
Setecentos e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 10 de Março de 2023.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 006/2023, Processo nº 2023.01.010, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para as Empresas: LAVOISIER GOMES DE SENA com o valor total 
de R$ 138.214,60 (Cento e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos) a 
empresa MAURILIO DE ALMEIDA MENDES com o valor total de R$ 178.705,35 (Cento e Setenta 
e Oito Mil, Setecentos e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Pedro Régis - PB, 10 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 23 de Março de 2023 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: PAULO PONTES DA SILVA com o valor total de R$ 85.250,00 

(Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Pedro Régis – PB, 23 de Março de 2023.

Michele Ribeiro de Oliveira
Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 007/2023, Processo nº 2023.02.016, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: PAULO PONTES DA SILVA com o valor total 
de R$ 85.250,00 (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).

Pedro Régis – PB, 23 de Março de 2023.
Willame Avelino Dantas

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023

PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PEDRO RÉGIS.

EMPRESA: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
CNPJ: 03.467.684/0001-24
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
CNPJ: 03.467.684/0001-24
ITENS VENCIDOS
2,3,5,7,9,10,13,14,17,19,22,23,24,25,28,30,31,38,43,44,45,46,48,50,52,53,56,59,62,63,66,72,7
5,80,81,82,83,84,86,90,91,92,99,100
,102,104,126,132 e138
 TOTAL: R$ 178.705,35

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.

Pedro Régis - PB, 10 de Março de 2023.
MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023

PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PEDRO RÉGIS.

EMPRESA: LAVOISIER GOMES DE SENA
CNPJ: 28.546.771/0001-06
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: LAVOISIER GOMES DE SENA
CNPJ: 28.546.771/0001-06
ITENS VENCIDOS
1,4,6,8,11,12,15,16,18,20,21,26,27,29,32,33,34,35,39,40,41,42,47,49,51,54,55,57,58,60,61,64,
65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,
85,87,88,89,93,94,95,96,97,98,101,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117
,118,119,120,121,122,123,124,125,
127,128,129,130,131,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,,144 e 145
 TOTAL: R$ 138.116,10

2. VALIDADE DA ATA
2.3 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.4 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 10 de Março de 2023.

MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar e demais secretarias e 
programas da administração pública do Município de Pilões – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 30.000,00; TEM 
DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 512.567,60.

Pilões - PB, 17 de março de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia Básica 

deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 28/03/2023 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 10/04/2023 às 08h01min 
(horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: 
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, 
sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://
www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 27 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2023
Objeto: Contratação de veículos para suprir as demandas das Secretarias e Transportar Alunos da 

rede Municipal de ensino do município de Pilões/PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir 
das 14h30min de 28/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
10/04/2023 às 14h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 27 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar 
e demais secretarias e programas da administração pública do Município de Pilões – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/PNAE/FUNDEB 30%/MDE/
QSE/PDDE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/PBFI/ CRIANÇA 
FELIZ e OUTROS: 3390.30 99 Material De Consumo; 3390.32 99 Material De Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Pilões e: CT Nº 00017/2023 - 20.03.23 - MAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 30.000,00; 
CT Nº 00018/2023 - 20.03.23 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 512.567,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua 
Projetada 01, localizada no Município de Pilõezinhos–PB. Recursos: contrato CR 1072488–68/2020; 
siconv 903810 ministério do desenvolvimento regional. 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 su-
pracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 27 de Março de 2023
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2023, para o dia 07 de 

Abril de 2023 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego João Coutinho, 
S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 24 de Março de 2023
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS, 
PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS PREDIOS DO MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 07 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 07 de Abril de 2023. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 27 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joaquim 

Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 07 de Abril de 
2023. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 07 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.
COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 27 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2023, que objetiva: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DA CESTA DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA, 
PARA DOAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 145.880,00.

Remígio - PB, 24 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2023, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DA CESTA DO DESJEJUM DA 
SEMANA SANTA, PARA DOAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 145.880,00.

Remígio - PB, 22 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE INSUMOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (FER-
RAMENTAS E ACESSÓRIOS) PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E A SERVIÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 08:31 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 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 27 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMU-
LAÇÃO DA CESTA DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA, PARA DOAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
CARENTES DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2023. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.140 Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 244 1003 2049 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social 3390.32 
99 Material de Distribuição Gratuita Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00130/2023 - 24.03.23 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE 
CEREAIS LTDA - R$ 145.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E 
ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 
2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e 
Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 02.040 Se-
cretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 
Secretaria de Educação 12 361 1001 1005 Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de 
Unidades Escolares 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 
361 1001 2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das 
Atividades da Educação Infantil– 30% 12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Com-
plementação FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino Infantil– Comple-
mentação FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 
1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 
Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 
Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 02.120 Secretaria 
de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 02.130 Secretaria de Esporte e 
Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo 
Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço 
de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, 
Programas e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários 
de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 
30% 15411070 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – 70% 15421030 
Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30%. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00114/2023 - 15.03.23 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 224.229,50; CT Nº 00115/2023 
- 15.03.23 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 45.698,00; CT Nº 
00116/2023 - 15.03.23 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 13.989,00; CT Nº 00117/2023 - 15.03.23 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 
- R$ 2.600,00; CT Nº 00118/2023 - 15.03.23 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 22.506,00; 
CT Nº 00119/2023 - 15.03.23 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 95.128,00; CT 
Nº 00120/2023 - 15.03.23 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - R$ 
2.775,00; CT Nº 00121/2023 - 15.03.23 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 16.000,00; CT Nº 00122/2023 - 15.03.23 - UNICA SANEANTES LTDA - R$ 5.401,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 28 de Março 

de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00008/2023, 
que objetiva: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, para melhor atender as secretarias 
deste município. Justificativa: 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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transporte escolar, destinado a rede estadual de ensino, junto a secretaria de 
Educação no município do município de Rio Tinto. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.
riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
escolar diversos, destinados a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:30 horas do dia 12 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Março de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DISPENSA Nº 00003/2023
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede na Praça Estanislau de Medeiros, s/
nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em 
conformidade com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que a empresa que apresentou o menor preço para o Lote I 
foi DENIZE TORRES CANDEIA, CNPJ Nº 29.332.622/0001-07, Valor R$ 48.000,00, referente 
à Dispensa de Licitação Nº 00003/2023, que tem como objeto Contratação de empresa para 
prestação de serviços de digitalização de todas as despesas e locação de software de busca 
de documentos digitalizados, classificação, catalogação, identificação, organização e arquiva-
mento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, no ano de 2023. 
Convocamos a empresa que apresentou o menor preço, no prazo de até 02 (dois) dias, para o 
envio da documentação prevista no Edital da Dispensa de Licitação nº 00003/2023. Informações: 
no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 27 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023, que tem 
como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos de tinta, 
toner e assistência de computadores e impressoras para atender as necessidades das secretarias 
pertencentes ao município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos 
valores totais das contratações: MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - CNPJ: 27.252.696/0001-08 
- Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
23 - 24 - 25 – 26 - Valor: R$ 341.400,00.

Santa Luzia - PB, 16 de março de 2023. 
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00005/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de recarga de cartuchos de tinta, toner e assistência de computadores e impressoras para 
atender as necessidades das secretarias pertencentes ao município de Santa Luzia/PB, adjudico a(s) 
empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - CNPJ: 
27.252.696/0001-08 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 – 26 - Valor: R$ 341.400,00.

Santa Luzia - PB, 16 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00005/2023, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
recarga de cartuchos de tinta, toner e assistência de computadores e impressoras para atender as 
necessidades das secretarias pertencentes ao município de Santa Luzia/PB, com base nos elemen-
tos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - CNPJ: 27.252.696/0001-08 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 – 26 - Valor: R$ 
341.400,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 17 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados, maquinário e implementos 

agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB.
CONTRATO Nº 00046/2023 - CONTRATADA: A JULIANNY LIMA DA SILVA, CNPJ nº 

13.258.973/0001-77. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00, vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 14, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00047/2023 - CONTRATADA: GIPAGEL AUTO PECAS LTDA, CNPJ nº 
35.588.102/0001-54. VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00, vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 19, 21, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00048/2023 - CONTRATADA: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97. VALOR GLOBAL: R$ 
15.000,00, vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 17, conforme proposta da vencedora anexa ao 
processo.

CONTRATO Nº 00049/2023 - CONTRATADA: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA, CNPJ nº 02.044.971/0001-69. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00, vencendo no(s) seguinte(s) 
itens(s): 11, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 06/03/2023 a 31/12/2023.
DATA DOS CONTRATOS: 06 de Março de 2023.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 00010/2023

ERRATA: Na página 35 e 36, do Diário Oficial do Estado, na página 28, do Jornal A União do 
dia 02/03/2023, Onde se lê ... VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME - R$ 10.900,00. 
Leia-se: ... VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ERELI ME - Valor: R$ 10.900,00.  As demais 
informações permanecem inalteradas.

São Bentinho - PB, 27 de março de 2023.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00010/2023
ERRATA: Na página 36, do Diário Oficial do Estado, na página 28, do Jornal A União 

do dia 02/03/2023, Onde se lê ... CT Nº 00048/2023 - 01.03.23 - VIDA DISTRIBUIDORA 
DO NORDESTE LTDA ME - R$ 10.900,00. Leia-se: ... CT Nº 00048/2023 - 01.03.23 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ERELI ME - Valor: R$ 10.900,00.  As demais informações 
permanecem inalteradas.

São Bentinho - PB, 27 de março de 2023.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de 
peças para os veículos da frota Municipal de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 
90.000,00; GIPAGEL AUTO PECAS LTDA - R$ 50.000,00; MAGNUBIA SILVA SALES - R$ 110.000,00; 
ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 100.000,00.

São Bentinho - PB, 22 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de peças para os veículos da frota Municipal de São Bentinho – 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00076/2023 - 23.03.23 - DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 90.000,00; 
CT Nº 00077/2023 - 23.03.23 - GIPAGEL AUTO PECAS LTDA - R$ 50.000,00; CT Nº 00078/2023 
- 23.03.23 - MAGNUBIA SILVA SALES - R$ 110.000,00; CT Nº 00079/2023 - 23.03.23 - ZENAS 
MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 100.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2023, que objetiva: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda 
escolar e demais atividades e programas das diversas secretarias do município de São Bentinho/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RUBENS SOUSA 
LOPES - R$ 109.515,95.

São Bentinho - PB, 22 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios destinados a merenda escolar e demais atividades e programas das diversas secretarias 
do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2023. 
DOTAÇÃO: 04.122.1003.2004–MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMEN-
TO 12.361.1010.2019–MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB 40% 12.361.1010.2020 
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL–MDE 20.606 1011 2024 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 15.452.1013.2030–MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 08.244.1015.2034–MANUT. DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1015.2044–MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 
TUTELAR 10.301.1014.2046–MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS 
10.301.1014.2060–DESPESAS COM OUTROS PROGRAMA DO SUS Elemento de Despesa: 
33.90.30.00, material de consumo Fonte: Recursos Próprios do Município de São Bentinho e de 
Repasses. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00080/2023 - 23.03.23 - RUBENS SOUSA LOPES 
- R$ 109.515,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2023, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA 
LTDA - R$ 80.328,40; LABORATORIO PREXAME LTDA - R$ 61.989,95; TALES MELO FRAGOSO 
FORMIGA - R$ 155.968,91.

São Bentinho - PB, 24 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00081/2023 - 24.03.23 - 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA - R$ 80.328,40; CT Nº 00082/2023 
- 24.03.23 - LABORATORIO PREXAME LTDA - R$ 61.989,95; CT Nº 00083/2023 - 24.03.23 - TALES 
MELO FRAGOSO FORMIGA - R$ 155.968,91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público que fará realizar licitação, modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, por lote, às 09h00min, dia 12 de Abril de 2023, na 
Sala da CPL, sede da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro. Objeto: Contratação 
de serviços de Buffet (almoço ou jantar) e Coffee Break para serem fornecidos em diversos 
eventos e solenidades, a serem definidos, de forma parcelada, a serem promovidos no 
município de São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Os in-
teressados poderão retirar o edital e Anexos no endereço supracitado, das 07:00 às 13:00h, 
dias úteis e/ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 27 de março de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público que fará realizar licitação, modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, por lote, às 13h00min, dia 12 de Abril de 2023, na Sala 
da CPL, sede da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro. Objeto: Contratação de 
serviços especializados na área da saúde, com profissional especializado para realizar consulta 
médica dermatológica, ortopédica, endocrinológica, cardiológica, neurológica e/ou urológica, 
com retorno; a serem realizadas neste município, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde de São José de Piranhas–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Os interessados poderão retirar o edital e Anexos no endereço supracitado, das 07:00 às 13:00h, 
dias úteis e/ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 27 de março de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Ob-
jeto: Aquisição de tendas, tamanho 6x6, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: 12 de abril de 
2023 às 08h30, a republicação acontece em virtude de erro na inserção do edital no Portal de 
Compras Públicas, foi decidido por pregoeiro, comissão e assessoria jurídica pelo cancelamen-
to do primeiro certame, restando assim a republicação do edital, que permanece inalterado. 
A licitação ocorrerá através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e 
e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 27 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público que fará realizar licitação, modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, por lote, às 09h00min, dia 13 de Abril de 2023, na Sala da CPL, sede 
da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de locação de móveis, utensílios, objetos de decoração e ornamentação, bem 
como prestar serviços de garçom, organização e decoração de ambientes em eventos culturais 
e festivos, solenidades, em datas diversas para atender a todas as secretarias do município de 
São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Os interessados poderão 
retirar o edital e Anexos no endereço supracitado, das 07:00 às 13:00h, dias úteis e/ou ainda pelos 
meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 27 de março de 2023.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2023
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 
DV00006/2023, que objetiva: Elaboração de projetos a serem executados no Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça –PB, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico e estrutural) 
e executivos, assim como o encaminhamento, acompanhamento, saneamento de eventuais 
pendências inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos órgãos responsáveis da 
Paraíba: SUDEMA, AESA, DNIT–PB, DER, CAIXA, CAGEPA, e demais órgãos estaduais e Fe-
derais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL SERVICOS 
DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 27.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Março de 2023
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Elaboração de projetos a serem executados no Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça –PB, contemplando: Projeto Básico (arquitetônico e estrutural) e executivos, 
assim como o encaminhamento, acompanhamento, saneamento de eventuais pendências 
inerentes aos projetos e aprovação dos mesmos junto aos órgãos responsáveis da Paraíba: 
SUDEMA, AESA, DNIT–PB, DER, CAIXA, CAGEPA, e demais órgãos estaduais e Federais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: As despesas correrão por conta da seguinte 
dotação, constante do orçamento vigente: Recursos Próprios do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça: 02070.15.122.1007.2034–MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. 
E TRANSPORTES 02070.15.122.1007.2034–MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. 
E TRANSPORTES 500 – FONTE. VIGÊNCIA: até 27/12/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00030/2023 - 27.03.23 - LCL 
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Técnica Especializada Para Pavimentação de di-
versos 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 SICONV922547– Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02070 – SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTES 02070.15.452.2009.1097 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 500 – 700 – 701 – 749 – 750 – FONTE. 
VIGÊNCIA: até 27/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e: CT Nº 00029/2023 - 27.03.23 - POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 
CONSERVACAO EIRELI - R$ 419.569,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, junto a este Município. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 24 de Abril de 2023, na sala 
da referida comissão, sediada na Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-
-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Março de 2023
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
médicos especializados para consultas e exames de ginecologia, pediatria e endocrinologia, para 
atender as demandas operacionais da Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da sessão 
pública: 08:30 horas do dia 17 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:40 horas do dia 17 
de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Março de 2023
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução 
dos serviços médicos especializados para realização de exames de ultrassonografia diversas, 
destinados as demandas operacionais da Secretaria de Saúde deste município. Abertura da 
sessão pública: 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 11:10 horas 
do dia 17 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento 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 
38/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Março de 2023
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ 09.123.654/0001-87, comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas a 
partir desta data, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 
6.404, de 15/12/76, com as alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2022.

João Pessoa, 22 de março de 2023
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 

Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

Registro CGE Nº 23-00083-1
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS  Nº 13/2022 (Obras de Conservação Rotineira( 
Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba sob jurisdição 
da Residência Rodoviária de Itaporanga.), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a 
Comissão ratifica sua decisão considerando habilitadas, as Empresas: NPC CONSTRUTORA LTDA, 
CPM CONSTRUTORA LTDA e SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI e marca reunião 
para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 30/03/2023   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 27 de março de 2023.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
PROCESSO Nº 19.000.018105.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LAVANDERIA, COM COMODATO, destinado aos HOSPITAIS DA 3ª MACROREGIÃO – HINL, 
HRWL, HRCR, HRS, HRPSRC, HMSC e HRC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/04/2023 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras - (compras.gov.br) UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br, ou através do e-mail: gelic06@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. (83) 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 23-00445-0
João Pessoa, 27 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 018/2023

REGISTRO Nº 23-00457-6
OBJETO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.E.E.F.M. DR. DIONÍSIO DA COSTA, EM 

PATOS – PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de abril de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 27 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL
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