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Programa Coração 
Paraibano já 
atendeu mais 
de 100 pacientes

Lançado há duas se-
manas, projeto oferece 
cuidados de urgência e 
emergência cardiológica.

Página 25

Funad promove 
atividades para 
conscientizar 
sobre o autismo

Campanha com o tema 
“Mais informação, menos 
preconceito” será aberta 
no próximo domingo.
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Cuité e Pilões 
anunciam 
espetáculos da 
Paixão de Cristo

Eventos têm expectati-
va de atrair, por noite, até 
sete mil pessoas da Paraí-
ba e de estados vizinhos.
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Monitoramento 
climático auxilia 
melhoramento 
genético

Parceria entre a Empaer 
e a Aesa garantirá a instala-
ção de novo equipamento 
na Estação de Alagoinha.
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Campanha de vacinação contra 
influenza começa dia 10 de abril

prevenção e controle

Secretaria de Estado da Saúde alerta para aumento dos casos de síndromes gripais em crianças.  Página 3

Ativista ambiental recorre ao MPPB para evitar soterramento da área, que capta águas superficiais e evita alagamentos. Página 5

Crescimento urbano ameaça laguna no Aeroclube

Foto: Roberto Guedes
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Alimentação 
fora de casa teve 
aumento de 8% 
em 12 meses

Pesquisa revela que 
auxílio-alimentação pago 
aos trabalhadores dura 
em média apenas 11 dias.
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Novo patamar foi aprovado, 
ontem, pelo Conselho 
Nacional da Previdência Social 
e está dentro do “meio-termo” 
negociado há duas semanas 
por Carlos Lupi (Previdência), 
Rui Costa (Casa Civil) e 
Fernando Haddad (Fazenda).
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Teto de juros dos empréstimos 
consignados sobe para 1,97%

n “Parecem dois mundos 
completamente diferentes e 
isso aumenta mais o frustrante 
sentimento de que todo aquele 
pesadelo poderia ser evitado.”

Gi Ismael
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n “Não basta ter o melhor elenco, 
mas sim um bom planejamento 
e respeitar bem mais o futebol 
do interior, de onde saem muitos 
talentos para o futebol brasileiro.”

Geraldo Varela
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Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nascidas nos anos 90, as bandas Dead Nomads e Musa 
Junkie (foto) fizeram uma viagem por antigos sucessos.
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Noite de rock no 
Palco Tabajara

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Aluno que 
atacou escola em 
SP agiu sozinho, 

diz delegado

Polícia ainda investiga 
se o garoto teve ajuda pré-
via. Professora morta rece-

beu homenagem (foto). 
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Foto: Marcos Russo

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Refazendo os 
passos de Maria 
Valéria Rezende

Escritora é tema do 
documentário “Mesmo que 
tudo dê errado, já deu tudo 
certo”, de Laís Chaffe. 
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A Paraíba vive um momento singular, porquanto positivo, no que diz res-
peito ao histórico relacionado ao desenvolvimento socioeconômico estadual. 
As ações que concretizam, impulsionam e democratizam este progresso são 
anunciadas, quase que diariamente, pelo governador João Azevêdo (PSB), 
prova inconteste de uma gestão assertiva, que tem por finalidade a melhoria 
da qualidade de vida do povo paraibano.

No início desta semana, por exemplo, João Azevêdo anunciou o esperado 
reajuste nas bolsas pagas pelo Governo do Estado, por meio da Fapesq, a estu-
dantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica, e a cria-
ção da Policlínica Integrada da Segurança Pública, em João Pessoa, que garan-
tirá atendimento médico aos servidores das Polícias Militar, Civil e Penal, do 
Corpo de Bombeiros e do Detran.

Outro destaque, no elenco de empreendimentos recentes da administração 
pública estadual, é a criação da primeira rede de monitoramento de clima ur-
bano do Brasil. Como parte do Projeto de Segurança Hídrica, serão instaladas, 
por meio da Aesa, 73 novas estações climatológicas, cuja função será monito-
rar o aquecimento nas cidades mais populosas, relevante ação preventiva, na 
era dos extremos climáticos.  

As estações meteorológicas chegam em um momento bastante significati-
vo, tendo em conta, por exemplo, os parques de energias renováveis - eólica e 
solar, principalmente -, cujo povoamento expande-se por territórios do inte-
rior do estado. A Paraíba está em sintonia com a mudança da matriz energé-
tica, mas permanece atenta, para contornar eventuais consequências negati-
vas das novas fontes de geração de eletricidade.

As “fazendas de energia eólica” (com suas hélices gigantes) e as “usinas so-
lares” (com os espelhos de suas placas fotovoltaicas), dentro da sabedoria po-
pular, de que “tudo demais é veneno”, podem muito bem terem efeitos rever-
sos e trazer problemas para o meio ambiente, notadamente para os animais e 
a vegetação nativa. As estações climatológicas certamente podem colaborar na 
detecção de contratempos.

O fundamental é continuar assegurando a natureza sustentável do desen-
volvimento da Paraíba, para que as gerações do presente e do futuro possam 
desfrutar, em todos os sentidos, das ações capitaneadas pelo governo estadual. 
A questão climática está na pauta de todas as nações, em maior ou menor grau, 
e a Paraíba, com suas estações meteorológicas, mostra que não está à margem 
da busca de soluções.

Crônica

Ação e consciência
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Embriaguez
O olho no fundo do copo mira a vista e a 

mente com turbidez. Balança no mar do lí-
quido embriagante, em tom de tango, bem 
argentino, delicioso, que domina o corpo, 
feito um poema cantado por Zé Ramalho, 
um Zeca maranhense ou Alceu pernambu-
cano e todas as suas formas diretas e me-
táforas para falar do simples e o complexo, 
do irreal e do concreto. 

É a felicidade do abano do rabo do cão 
que sorrir na porta de casa ou na feira li-
vre, como a água límpida de um córrego, 
que canta por estar feliz, segue suave, fria, 
sem se preocupar com o adiante, só deseja 
que o fim, aquele novo recomeço, seja um 
beijo salgado, um novo abraço. 

Na taça, bebida musicalmente servida 
pela mente brilhante de Chico César, fru-
to fértil de Catolé do Rocha, fala à alma, ao 
estômago e aos pelos do corpo. O lago for-
mado pelo copo foi lançado pelo tiro certei-
ro do olhar e atinge as luzes e cervejas ver-
des de um santo distante e já tão próximo. 

Em breve, o cigarro dará acesso através 
da fumaça para desbravar fronteiras e ex-
perimentar aldeias de puro amor que nunca 
queima até o último trago, que sempre está 
aceso no peito. Tudo já combinado, mãos ao 
alto, brinde e mergulho na piscina de sorri-
sos em uma cortina de fumaça tornada per-
manente na memória do coração. 

A taça segue meia cheia, meia vazia, to-
talmente revertida em imagens e sons. E 
de um novo gole surge seres oceânicos de 
dentro das cabeças titânicas de cada mons-
tro individual. A melhor forma é a do cor-
redor praieiro ou do levemente embriaga-
do sonhador da tintura do vinho, quando 
o chão anota todas as escrituras de despo-
jos das guerras diárias ou as poses peque-
nas e impenetráveis após o suspiro último. 

Nos rótulos, mil procedências, passapor-
tes, identidades... Chile, Portugal, Argenti-
na, Itália... Misturas de teores, histórias, sor-
risos e embriaguez. A música segue e sai de 
tantas vozes, abraços, leituras, ritos. Pelo vi-
nho, a certeza jamais estará 100% certa, ape-

nas altamente provável, até que a concreti-
zação seja cimentada e o acreditar total será 
passado confirmado. 

Imunizam as nossas limitantes razoabi-
lidades para fazer crescer todas as probabi-
lidades atonteadas pelo efeito inebriante. O 
vinho agora é rubro, marcante, feito um X 
na resposta preferida, pois a certeza é uma 
incógnita, sempre questionável e há o ris-
co de se seguir irreal. Assim como o céu, 
que ora é azul, cinza e por tantas vezes ne-
gro, a vida balança no veleiro sobre as on-
das, levado por gosto de correntes sem elos 
e ventos alheios. Balança a taça, gira a ca-
beça, tremula a bandeira durante a invasão 
embriagante.  

De repente, quem sabe, já é hora de abrir 
uma nova garrafa, confirmar que a safra é 
de uma boa linhagem e permitir-se pene-
trar no amargor da uva, aceitar a doçura da 
alma, seguir a corrente da água agarrado 
à esperança de que a próxima curva trará 
sorrisos, mesmo turvos. Se vier a suave em-
briaguez, que beijemos o irmão de alma, si-
gamos pelo rio de doce caminhada.
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  Legenda

Tambaba e a solidão do coqueiro

“Nos rótulos, mil 
procedências, 
passaportes, 
identidades... 
Misturas de 
teores, histórias, 
sorrisos e 
embriaguez

Clóvis Roberto

Quase nada sei sobre o juiz Wilson 
Pessoa da Cunha, que faleceu, há poucos 
dias, nesta capital, aos 90 anos de idade. 
Não posso, portanto, chancelar virtudes 
ou defeitos, tanto existenciais como pro-
fissionais, que, por ventura, exaltem ou 
enlodem a trajetória do velho desembar-
gador. Mas não posso furtar-me de regis-
trar as poucas, porém boas lembranças 
que guardo de Dr. Wilson, relacionadas 
ao tempo em que eu era repórter de Po-
lítica do Jornal Correio da Paraíba, que 
também se fez história.

Eu simpatizava de graça com Dr. Wil-
son, apesar dos escassos encontros que 
tivemos, na época em que ele atuava na 
Justiça Eleitoral. O jovem repórter per-
manecia sério, entrevistando-o, porém, 
ria por dentro, divertindo-se com aque-
le modo aparentemente desleixado de se 
vestir, os cabelos brancos, grandes e des-
grenhados, ora remetendo ao perfil de 
antigos magistrados britânicos, ora ao 
físico e matemático alemão Albert Eins-
tein (1879-1955), autor da célebre Teoria 
da Relatividade.

Encontrei-o, certa vez, no Clube As-
tréa, onde ocorria a apuração das urnas 
de uma eleição, creio que para a Prefei-
tura da capital. Ao me ver, Dr. Wilson, 
apontando para o meu peito, perguntou 
pela credencial, obrigatória para os pro-
fissionais da imprensa, que eu, para va-
riar, esquecera no jornal. “Vou dar uma 
volta na quadra, e se encontrá-lo de novo, 
sem o crachá, mandarei prendê-lo”, dis-
se ele, circunspecto. Conclui a cobertu-
ra com um olho no padre, outro na mis-
sa, e saí voando para a redação.

Em outra ocasião, entrevistando-o 
acerca do processo eleitoral em curso, pe-
guei um ou dois clipes que estavam sobre 
a sua mesa de trabalho, e com eles pren-
di as cópias de alguns documentos que 
ele próprio me entregara. Dr. Wilson ob-
servou calado o movimento, e quando eu 
me preparava para sair, contestou, com 
palavras mais ou menos assim: “O se-
nhor está se apropriando indevidamen-
te de bens patrimoniais do Estado”. Ato 
contínuo, listou o artigo em cuja penali-
dade eu estaria incurso.

Foi com Dr. Wilson  que aprendi so-
bre o jus sperniandi, conceito jurídico so-

bre o qual nunca ouvira falar antes. Inter-
pelei o magistrado acerca de declarações 
feitas à imprensa por um determinado 
candidato à Prefeitura da capital, dan-
do conta de uma suposta imparcialida-
de da Justiça Eleitoral. “Meu filho – res-
pondeu-me, desta feita em tom paternal 
-, trata-se de um caso de jus sperniandi”. 
Ao ver a ignorância estampada no meu 
rosto, completou: “Aos derrotados é dado 
o direito de espernearem”.

Mas a melhor de Dr. Wilson deixei 
para o final. Na época em que nos co-
nhecemos eu não usava gravador. Fa-
zia as anotações a caneta. Na primeira 
entrevista com ele, para tratar de frau-
des eleitorais, faltou tinta na minha es-
ferográfica. Ele, pronta e gentilmente, 
emprestou-me a dele. Encerrei a conver-
sa e, desatencioso, coloquei a caneta no 
bolso da camisa. Dr. Wilson pigarreou e, 
sem pestanejar, requestou: “Sr. William, 
já que estamos tratando de dolos, por fa-
vor, devolva a minha caneta”.

A caneta do Dr. Wilson

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Crônica

“Eu simpatizava 
de graça com Dr. 
Wilson, apesar 
dos escassos 
encontros que 
tivemos, na 
época em que 
ele atuava na 
Justiça Eleitoral

William Costa
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“Não é momeNto 
de aNtecipar” 

partido para 
‘chamar de seu’ 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“o modelo tributário Nosso é  
caótico”, diz Geraldo alckmiN 

em busca de aliados 

“a iNdicação é do psb” 

para presidir federação 

Ricardo Barbosa afirma que buscará aliados 
para viabilizar seu projeto de ser candidato a 
prefeito de Cabedelo. Um deles já está em seu 
radar: o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP), cujo filho, o deputado federal Mersinho 
Lucena (PP), foi vice-prefeito da cidade portuá-
ria. De acordo com Ricardo Barbosa, estaria em 
curso uma articulação para ele assumir a direção 
do PSB, em Cabedelo.  

“Não foi colocado isso, até porque é natural que 
essa indicação seja da parte do PSB. Em time que 
está ganhando, não se mexe”. Do prefeito Cícero 
Lucena, reforçando que a decisão final sobre a 
escolha do seu candidato a vice, na eleição de 
2024, “caberá ao governador João” e descartando 
a possibilidade de o Republicanos fazer alguma 
gestão nesse sentido. O apoio antecipado do Re-
publicanos à sua reeleição, portanto, não estaria 
condicionado à indicação do vice.    

Ruy Carneiro está a um passo de retornar ao 
PSDB, isso é fato admitido pelo próprio deputado 
federal, que se elegeu pelo PSC, legenda que se 
incorporou ao Podemos. Agora, o deputado esta-
dual   Fábio Ramalho (PSDB) defendeu não só o 
retorno dele ao ninho tucano, mas também à sua 
assunção à presidência da federação que está 
prestes a ser celebrada entre PSDB e Podemos.   

Wallber Virgolino (PL) 
quer um partido para 
‘chamar de seu’, na con-
dição de presidente. E 
para isso, admite dei-
xar o PL, legenda cuja 
direção não se mostra 
entusiasmada para lan-
çar a candidatura dele a 
prefeito de João Pessoa 
ou de Cabedelo, como 
é o seu desejo. “[Que-
ro] escolher onde serei 
candidato”, disse. Pelo 
visto, Wellington Roberto, 
presidente do PL, não 
pretende dar-lhe legenda 
para a disputa.     

Secretária estadual de 
Desenvolvimento Huma-
no, Pollyanna Dutra foi 
provocada a falar, em 
entrevista a uma rádio 
da capital, se poderia ser 
candidata a prefeita de 
João Pessoa, mas respon-
deu destacando a alian-
ça entre o prefeito Cícero 
Lucena e o governador 
João Azevêdo: “Cícero 
é um aliado da política 
administrativa de João. 
É um grande parceiro 
administrativo. Não é 
momento de antecipar 
candidatura”, afirmou. 

Na 24a Marcha à Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, promovida pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), o vice-presidente Geraldo 
Alckmin defendeu ampla reforma tributária no 
país. “Há uma conscientização de que o modelo 
tributário nosso é caótico. Ele é injusto na manei-
ra como arrecada porque está excessivamente 
em cima de consumo”, opinou. 

“é um trabalho que está seNdo  
Gestado e o GoverNador João  
está No comaNdo desse proJeto” 

O governador João 
Azevêdo (PSB) recorre a 
um entendimento sempre 
que o assunto é a candida-
tura de um aliado a car-
go eletivo, seja no 
âmbito das elei-
ções majoritá-
rias ou propor-
cionais seja na 
esfera de uma 
eleição para a 
presidência da ALPB: “Candidato precisa se viabi-
lizar”, ele costuma dizer. Pois, bem, no tocante às 
eleições de 2024, esse entendimento deverá preva-
lecer, sobretudo no que diz respeito aos candidatos 
do PSB que pretendem disputar prefeituras. Esse é 
o caso do ex-deputado estadual Ricardo Barbosa 
(foto), atualmente presidente da Companhia Docas 
da Paraíba, que administra o Porto, de Cabedelo – 
o ex-deputado já colocou seu nome como pré-candi-
dato a prefeito da cidade. E se ele se viabilizar elei-
toralmente, certamente terá o apoio do governador 
para levar seu projeto adiante – e há que se dizer 
que essa possibilidade já começou a se delinear 
quando o gestor estadual o nomeou para atuar na 
cidade portuária. O ex-deputado revelou, em entre-
vista à TV, que já conversou com o governador so-
bre o assunto. “É um trabalho que está sendo ges-
tado e o governador João está no comando desse 
projeto. É muito cedo para falar nisso [eleição 2024], 
mas estou pronto”, afirmou.  

Campanha de vacinação contra a influenza terá início no dia 10 de abril

Aumentam os casos 
de síndromes gripais

em crianças

Devido à sazonalidade e 
às mudanças de clima, cos-
tuma ocorrer um aumento 
nos casos de viroses e sín-
dromes respiratórias na po-
pulação infantil nesta época 
do ano. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), o Complexo Pediátri-
co Arlinda Marques, em João 
Pessoa, é uma das unidades 
que sofre aumento no volu-
me de atendimentos de sín-
dromes gripais. Como uma 
das medidas de prevenção 
e controle destas síndromes, 
tem início no próximo dia 10 
de abril a campanha de va-
cinação contra influenza em 
todo o país, prosseguindo até 
o dia 31 de maio.

De acordo com o coorde-
nador médico da urgência e 
emergência do Hospital Ar-
linda Marques, Ariano Bri-
lhante, todos os anos é espe-
rado um aumento nos casos 
respiratórios na faixa etá-
ria pediátrica nesta época 
do ano, de março a julho, 
que compreende o período 
após o carnaval até as fes-
tas juninas. “É neste perío-
do que aumenta a circulação 
de diversos vírus que afe-
tam principalmente as vias 
respiratórias, incluindo gri-
pes, resfriados, bronquiolites 
e pneumonias. Além disso, 
pode existir uma superposi-
ção de aumento de casos res-
piratórios com outras doen-
ças, como arboviroses e as 
gastroenterites que podem 
provocar diarreia”, explica o 
pediatra.
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O Complexo 
Pediátrico 
Arlinda Marques 
é uma das 
unidades que 
sofre aumento 
no volume de 
atendimentos 
de síndromes 
gripais

Em relação aos sintomas, 
o médico explica que a febre, 
apesar de assustar muitos pais, 
nem sempre é indicativo de que 
a criança precisa de um aten-
dimento imediato. “Se a crian-
ça estiver aparentemente bem, 
é possível observar em casa e 
aguardar resolução ou apareci-
mento de outros sintomas, me-
dicando com remédios para os 
sintomas, como dores, febres ou 
secreções que venham a apa-
recer. Nos casos mais simples, 
sem queda de estado geral da 
criança, o atendimento deve ser 
feito na Unidade Básica de Saú-
de mais próxima da casa do pa-
ciente”, ressalta Ariano.

Para evitar a propagação 
do vírus da gripe e minimi-
zar casos graves de síndromes 
respiratórias, a principal me-
dida preventiva é a vacinação 
“É importantíssimo manter o 
calendário vacinal atualizado 
de toda a família, para preve-
nir doenças virais, pneumo-
nia, meningite, dentre outras. 
É essencial também realizar o 
isolamento das crianças, evi-
tando o contato delas com ou-
tras pessoas doentes, não le-
var à escola aquelas que estão 
com algum sintoma e separar 
irmãos, caso algum deles es-
teja acometido”, recomenda o 
pediatra.

Campanha de Vacinação
A SES promove a campa-

nha de vacinação contra a in-
fluenza em todo o estado de 10 
de abril até 31 de maio e nela se-
rão vacinadas crianças de seis 
meses a menores de seis anos 
de idade (cinco anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puérperas, 
povos indígenas, trabalhadores 
da saúde, idosos com 60 anos 
e professores das escolas pú-
blicas e privadas, pessoas com 
doenças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clíni-
cas especiais.

Pessoas com deficiência 
permanente, profissionais das 
forças de segurança e salva-

mento e das forças armadas, 
caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros urbano 
e de longo curso, trabalhado-
res portuários, funcionários 
do sistema prisional, adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas socioe-
ducativas e população priva-
da de liberdade também estão 
contemplados.

O público-alvo total cor-
responde a 1.522.325 pessoas. 
A meta é vacinar pelo menos 
90% de cada um dos grupos 
elegíveis. A campanha será 
realizada em uma só etapa 
para os grupos prioritários.

Pacientes devem ter atendimento na UBS

João Pessoa está nova-
mente entre as cidades de 
destaque mundial pelo plan-
tio e cuidado com as árvores. 
O reconhecimento veio atra-
vés do certificado de Cida-
des Árvores do Mundo (Tree 
Cities of the World) 2022, títu-
lo fornecido pela Organiza-
ção para Alimentação e Agri-
cultura das Nações Unidas 
(FAO/ONU) e a Fundação 
Arbor Day (USA). A premia-
ção, que também foi recebi-
da em 2021, reflete o compro-
misso da Prefeitura de João 
Pessoa com o planejamento 
do manejo urbano, plantio 
de mudas nativas, desacele-

ração das mudanças climáti-
cas e com a qualidade de vida 
dos moradores da capital pa-
raibana.

 “Recebi com muita ale-
gria a notícia de que João 
Pessoa foi reconhecida FAO/
ONU e Fundação Arbor Day 
como uma das cidades que 
mais registraram avanço na 
arborização urbana. Somos 
integrantes do programa Tree 
Cities of the World e esse certi-
ficado nos coloca como des-
taque mundial pelo plantio 
e cuidado com as árvores. 
É mais uma conquista para 
nossa cidade”, comemorou o 
prefeito Cícero Lucena.

 O secretário de Meio Am-
biente de João Pessoa, We-
lison Silveira, ressaltou o 
trabalho que vem sendo de-
senvolvido desde o início da 
gestão. “Para nós que faze-
mos a gestão ambiental da ci-
dade é motivo de muito orgu-
lho e satisfação a renovação 
desse título como reconheci-
mento das ações de arboriza-
ção urbana e preservação de 
áreas verdes que têm sido de-
senvolvidas por toda a equi-
pe da Secretaria de Meio Am-
biente”, afirmou.

No total, 168 cidades de 
21 países foram reconhecidas 
com o certificado de Cidades 

Árvores do Mundo e outras 
50 cidades se juntaram à rede 
pela primeira vez. Para rece-
ber o selo, João Pessoa teve 
que atender a uma série de re-
quisitos relacionados à gestão 
da arborização urbana, infor-
mando se possui instrumen-
tos legais, planos e diretrizes 
para proteção e manejo das 
árvores, do sistema de par-
ques e áreas verdes, vegeta-
ção nativa remanescente e 
áreas de preservação.

O secretário Welison Sil-
veira destacou ainda que os 
principais projetos estão sen-
do implantados atualmente 
na Semam.

João Pessoa ganha selo internacional da ONU
cidades Árvores do mundo

Aumento dos casos respiratórios entre crianças é comum nessa época do ano

Foto: Agência Brasil
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Autoridades cobram em audiência pública grau de responsabilização das empresas pelo que é ofertado ao público

STF e governo querem redes reguladas
empresas rebatem

Felipe Pontes 

Agência Brasil

Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e de 
Estado se revezaram ontem 
em audiência pública na de-
fesa da regulação das redes 
sociais, com algum grau de 
responsabilização das em-
presas que as ofertam ao pú-
blico.

De outro lado, advogados 
de bigtechs como Google e 
Meta – donas de redes e apli-
cativos como YouTube, Insta-
gram, Facebook e WhatsApp 
– contestaram a iniciativa, 
argumentando que isso não 
garantirá uma internet mais 
segura no Brasil. Eles defen-
deram que um ambiente di-
gital mais saudável poderá 
ser alcançado com o aprimo-
ramento da autorregulação 
já existente. 

O tema foi debatido em 
audiência pública convocada 
pelos ministros Dias Toffoli 
e Luiz Fux, que são relatores 
de dois recursos que tratam 
do uso abusivo das redes so-
ciais e pedem a remoção de 
conteúdos. “Esse é um tema 
de interesse de toda a socie-
dade”, afirmou Fux em sua 
fala de abertura.

A questão de fundo dos 
processos é saber se trechos 
do Marco Civil da Internet es-
tão de acordo com a Consti-
tuição, em especial o Artigo 
19 da lei, que trata da remo-
ção de conteúdo mediante 
ordem judicial. A audiência 
pública começou ontem e se-
gue até hoje.

Na prática, contudo, as 
discussões englobam tam-
bém os projetos de lei que 
tramitam no Congresso para 
regular as redes sociais e a 

proteção da democracia no 
ambiente digital. Tais inicia-
tivas, principalmente o cha-
mado Projeto de Lei (PL) das 
Fake News, ganharam impul-
so após os atos golpistas de 8 
de janeiro, em Brasília.

“Creio que é muito impor-
tante que o Congresso Nacio-
nal, de forma célere, delibere, 
para que tenhamos parâme-
tros legais para a atividade 
de plataformas digitais no 
Brasil, inspirados nas boas 
experiências internacionais”, 
disse o deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP), relator do 
projeto de lei, na abertura da 
audiência.

Além de ministros do Su-
premo e de governo, bem 
como os representantes das 
plataformas, que também 
falaram durante a abertura 
dos trabalhos, está prevista 
a participação ainda de re-
presentantes do Ministério 
Público, da Associação Na-
cional de Jornais (ANJ), da 
Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abra-
ji) e da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). 

Uma das falas mais incisi-
vas ontem foi a do ministro do 
Supremo Alexandre de Mo-
raes, que é também presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e trabalhou com proxi-
midade junto às plataformas 
de redes sociais para garantir 
a segurança das eleições ge-
rais de 2022.

Moraes lembrou dos aten-
tados do 8 de janeiro contra as 
sedes do Três Poderes, em Bra-
sília, que teriam sido coorde-
nados via redes sociais, e dis-
se que foram um resultado da 
falência de tal modelo. O mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
também disse haver consenso 
a respeito dos problemas das 
redes, que nos moldes atuais 
ameaçam democracias e a dig-
nidade de indivíduos, tornan-
do-se “instrumentos do extre-
mismo político”.

“Todo o mundo democrá-
tico está debatendo como lidar 
com este problema sem afetar 
com a liberdade de expressão”, 
disse Barroso.

Gilmar Mendes, que já vem 
defendendo publicamente a 
responsabilização das redes so-
ciais, disse que episódios como 
os de 8 de janeiro “de alguma 
forma guardam conexão direta 
com esse uso abusivo da inter-
net”. “É claro que o sistema ju-
rídico precisa encontrar meios 
e modos de lidar com essa te-
mática”, acrescentou. 

Ministros de governo
Em sua vez, o ministro da 

Justiça e Segurança Pública, 
Flávio Dino, disse que o go-
verno tem posição “opinativa” 
no assunto, uma vez que cabe-
rá ao Judiciário e ao Legislati-
vo deliberar sobre o tema, mas 
que muito tem a contribuir 
a partir de debates internos 
e que não se furtará em opi-
nar. “Somos pagos para isso”, 
afirmou. 

Dino abriu seu raciocínio 
defendendo limites às ma-
nifestações nas redes sociais 
e que isso não é um ataque a 
direitos fundamentais. “A li-
berdade de expressão não está 
em risco quando se regula. Ao 
contrário, defender a liberda-
de de expressão é regulá-la”, 
afirmou ele. Por esse moti-
vo, “não há nada de exótico, 
ou de heterodoxo ou de peca-
minoso, neste tribunal ou no 
Congresso, em discutir regu-
lação do conteúdo da liberda-
de de expressão”, acrescentou 
o ministro.

Ele disse que o governo 
possui três frentes de debate 
internamente, com sugestões 
de regras ligadas ao direito 
do consumidor, à responsabi-
lização civil “ponderada e pro-
porcional” das plataformas de 
redes sociais que permitam 
abusos, e também questões re-
lativas à transparência e audi-
tabilidade de algoritmos.

Moraes lembrou dos 
atentados de 8 de janeiro

n 

A questão 
de fundo dos 
processos 
é saber se 
trechos do 
Marco Civil 
da Internet 
estão de 
acordo com a 
Constituição 

As bandas de punk rock 
agitaram a segunda noite 
de apresentações no Palco 
Tabajara, ontem. Fundadas 
nos anos 1990, Dead No-
mads e Musa Junkie atraí-
ram a atenção do auditório 
do programa que toca o som 
da Paraíba, já que esta foi a 
primeira vez que as bandas 
se encontraram. 

Com a proposta de ser 
um guia para o público 
em uma viagem no tempo, 
Dead Nomads apresentou 
uma espécie de retrospecti-
va à plateia da Sala Vladimir 
Carvalho. Os integrantes da 
banda paraibana tocaram 
músicas de todos os seus ál-
buns e relembraram lança-
mentos de 1998 a 2020.

Responsável pelo vocal 
da Dead Nomads, Marcel 
Bruno explicou que o show 
buscou contar a história da 
banda através de suas músi-
cas. “Essa é uma noite muito 

especial para a gente. Esta-
mos contando toda a nossa 
história em ordem crono-
lógica, pelo som que a gen-
te vem fazendo nesses 27 
anos. Nosso som está massa, 
a produção está muito legal 
e a gente muito feliz de es-
tar aqui”, comentou Marcel.

Musa Junkie também se 
apresentou na vitrine musi-
cal e seguiu a viagem inicia-
da por Dead Nomads. Para 
Edy Gonzaga, guitarrista e 
um dos vocalistas da ban-
da, a noite foi uma oportu-
nidade de registrar a cena 
do rock atualmente na Pa-
raíba. “São duas bandas que 
têm uma estrada longa no 
rock paraibano e eu acho 
importantíssimo que a gen-
te ocupe esses espaços, por-
que o que estamos fazendo 
hoje aqui vai ficar registra-
do”, disse. 

Uma das apresentadoras 
da nona temporada do Pal-
co Tabajara, a cantora Cín-
tia Peromnia comentou a 
temática da segunda edi-

ção do programa, que se-
gue até 25 de abril. “O Pal-
co Tabajara é muito especial 
e hoje trouxemos uma noi-
te de rock, com duas ban-
das que já têm mais de 20 
anos de estrada e, realmen-
te, mostram a identidade do 
rock paraibano. É muito im-
portante que a gente transite 
dentro dos gêneros, porque 
a gente produz muita coisa”, 
disse Cíntia ao afirmar que 
a música paraibana não se 
restringe ao forró.

Já a cantora e composito-
ra Val Donato, que também 
apresenta o programa de 
auditório, opinou: “Eu acho 
que música, cada vez mais, 
é uma entidade universal 
e cada um expressa o seu 
sentimento, a sua emoção 
como bem entender, seja em 
inglês, seja em português, 
em espanhol, com o idioma 
que você preferir, indepen-
dente da sua origem ou da 
sua raiz”.

O Palco Tabajara acon-
tece sempre às terças-fei-

ras, das 20h às 22h, na Usina 
Cultural Energisa. A pro-
gramação é aberta ao pú-
blico e o ouvinte que acom-
panha a transmissão pela 
Rádio Tabajara 105,5 FM, 
também pode assistir às 
apresentações no YouTube 
oficial da rádio e na TV As-
sembleia. Na próxima se-
mana, sobem ao palco Viei-
ra e Lucas Dantas.

Bandas invadem o Palco Tabajara
punk rock

O juiz Eduardo Ap-
pio, da 13ª Vara Federal 
em Curitiba, enviou ao 
STF o depoimento do ad-
vogado Tacla Duran, réu 
pelo crime de lavagem de 
dinheiro em um dos pro-
cessos da Lava Jato.

Anteontem (27), du-
rante depoimento presta-
do ao magistrado, Duran 
voltou a levantar suspei-
tas sobre as atuações do 
ex-procurador da Repú-
blica e agora deputado 
Deltan Dallagnol e do ex-
juiz e atual senador Ser-
gio Moro na condução do 
processo no qual é acu-
sado de operar contas no 
exterior criadas pela ex-
tinta Odebrecht para pa-
gamento de propina.

Juiz envia ao 
STF acusações 
feitas por réu

contra moro e Deltan

Agência Brasil

A audiência da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Depu-
tados para ouvir o ministro 
da Justiça, Flávio Dino, vi-
rou um embate entre oposi-
ção e o governo. Parlamen-
tares lotaram o plenário 1, 
ontem, e, ao invés de deba-
terem propostas, trocaram 
farpas, provocações - algu-
mas delas partiram do pró-
prio Dino -, e até insultos 
numa discussão centrada 
sobre armamento, os ata-
ques golpistas do 8 de ja-
neiro e a visita de Dino ao 
Complexo da Maré, no Rio 
de Janeiro, há pouco mais 
de duas semanas.

No confronto, governis-
tas acusaram os adversários 

de se comportar como se es-
tivessem num jardim de in-
fância. A oposição retrucou, 
cobrando de Dino explica-
ção de como conseguiu vi-
sitar uma região no Rio do-
minada pelo tráfico sem ir 
com segurança reforçada. O 
ministro da Justiça é o prin-
cipal alvo de apoiadores do 
ex-presidente Jair Bolsona-
ro (PL) no Congresso e nas 
redes por ser a figura prin-
cipal da atual gestão em re-
lação à postura antiarmas e 
de repressão aos manifes-
tantes que vandalizaram o 
Congresso Nacional, o Pa-
lácio do Planalto e o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

No caso da visita à Maré, 
as cobranças vieram dos de-
putados Nikolas Ferreira 
(PL-MG) e Alexandre Ra-
magem (PL-RJ), que ques-

tionaram se houve algum 
acordo com organização cri-
minosa para a ida à fave-
la carioca. Dino reagiu com 
deboche à maioria das per-
guntas.

Ao responder Rama-
gem, disse que não lembra-
va o nome do parlamentar, 
e depois perguntou se era 
"da polícia". Nikolas, por sua 
vez, foi constantemente in-
terrompido por deputados 
que o chamavam de "chu-
petinha" e de "Nikole", ao 
tentar discursar. "Agora, a 
oposição acha que fui en-
contrar o Comando Verme-
lho e avisei a polícia antes. É 
esdrúxulo", disse Dino logo 
no começo da audiência.

O ministro também foi 
cobrado por sua conduta 
no dia 8 de janeiro, data dos 
atos golpistas em Brasília.

Lulistas e bolsonaristas trocam 
insultos, deboches e piadas

auDiência De Dino na ccJ

Levy Teles 

Agência Estado

Foto: Marcos Russo

Dead Nomands e Musa Junkie (foto) fizeram um passeio por sucessos antigos e recentes na apresentação de ontem na Usina Energisa

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Programa
O Palco Tabajara 

acontece sempre às 
terças-feiras, das 

20h às 22h, na Usina 
Cultural Energisa. 
A programação é 
aberta ao público
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Ambientalista recorre ao Ministério Público para evitar que a área seja utilizada para fins imobiliários na capital

Laguna corre risco de soterramento
biodiversidade

José Alves 

zavieira2@gmail.com

População que reside no entorno da laguna da planície flúvio-métrica do Rio Jaguaribe defende a iniciativa visando a preservação das espécies e da área, que pode integrar o Parque da Cidade

Espaço de reprodução de 
espécies e preservação am-
biental, a última laguna da 
planície flúvio-métrica  do Rio 
Jaguaribe, localizada no bair-
ro do Aeroclube, em João Pes-
soa, corre risco de soterramen-
to. Para evitar a ação que é 
considerada de grande impac-
to na biodiversidade da região, 
o ambientalista e gestor do 
Parque Parahyba, Gildemar 
da Rocha Macedo, entrou com 
uma ação no Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB) visando 
a proteção do espaço natural.

Além da ação no órgão, o 
ativista busca ainda o engaja-
mento da população através 
de um abaixo-assinado virtu-
al contra ações de soterramen-
to para que o espaço seja uti-
lizado para fins imobiliários 
ou com outros tipos de cons-
trução mesmo que a região 
seja localizada em um terre-
no privado por trás de um su-

n 

Espaço tem 
relevante 
valor 
ecológico e 
cênico, com 
15 espécies 
de fauna e 
11 de flora

permercado nas imediações 
do antigo aeródromo.

 “O soterramento da lagu-
na pode impactar toda a bio-
diversidade daquele espaço 
que tem cerca de 35.800 m² e é 
frequentado por diversas es-
pécies de aves aquáticas frei-
rinha, garça-branca-grande e 
galinha d’água entre outras”, 
alertou o ambientalista.

Ao todo, segundo dados 
do relatório de vistoria realiza-
do em agosto de 2022, 15 espé-

cies de avifauna e 11 espécies 
de flora foram observadas no 
terreno do aeroclube. Os da-
dos foram levantados pela Di-
retoria de Estudos e Pesqui-
sas Ambientais, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Seman), através da Divisão 
de Fauna e Flora (DFF/Diep).

Segundo Dema Macedo, 
como é mais conhecido, a la-
guna tem dimensões próxi-
mas a da Lagoa do Parque So-
lon de Lucena, no Centro. “No 
ano de 2019, através do zone-
amento urbano de João Pes-
soa a área que se configurava 
zona especial de preservação 
ambiental, mas em seguida, 
passou a ser considerada zona 
residencial”, lamentou ele aler-
tando que alguma construção 
possa vir a ser construída na 
região.

A ação encaminhada ao 
MPPB também foi entregue 
aos órgãos ambientais da ca-
pital, Prefeitura de João Pes-
soa e Câmara dos Vereadores 
da capital.

Além das espécies de 
fauna e flora, a laguna re-
presenta um importan-
te espaço para captação de 
águas superficiais que aju-
dam a impedir alagamen-
tos. Para Dema Macedo, a 
biodiversidade só será pre-
servada caso o espaço seja 
utilizado conforme o Códi-
go Municipal de Meio Am-
biente de João Pessoa, ga-
rantindo a proteção como 
zona de preservação per-
manente.  

Além de estar de acordo 
com o Código Florestal (Lei 
n°12.651/ 2012) que consi-
dera, no artigo 4o,  as áreas 
no entorno dos lagos e la-
goas naturais como Área 
de Preservação Permanen-
te (APP), em zonas rurais ou 
urbanas. 

“A laguna é uma fonte de 
alimento para a fauna local e é 
um ambiente para reprodução 
de diversas espécies animais, 
com alta biodiversidade e for-
te potencial. Toda a sua bio-
diversidade tende a ser uma 
área de lazer que vai poder 
ser contemplada pelas pes-
soas que visitarem o Parque 
da Cidade que a Prefeitura de 
João Pessoa está construindo 
no antigo aeroclube”, previu o 
ativista enfatizando que a luta 
é para que a iniciativa privada 
não destrua a área.

O Parque da Cidade, 
anunciado no segundo se-
mestre de 2022, tem obras 
previstas para esse ano. O 
projeto contemplará espaços 
de lazer, convivência e práti-
ca esportiva para a população 
da capital.

 Segundo o  geógrafo 
Gabriel Cavalcante, a área 
se caracteriza como lagu-
na porque “tem água para-
da, rasa e salobra, conectada 
com o mar de forma super-
ficial. Aquele ambiente pre-
cisa ser preservado, caso 
contrário, só destrói a bio-
diversidade que sobrevive 
por causa da existência da 
laguna”, esclareceu.

Fábio Roberto, que mora 
no entorno da laguna, de-
fendeu a iniciativa pela pre-
visão. “Ela deve ser preser-
vada porque dezenas de 
animais sobrevivem dela. 
Eu já vi, daqui da minha ja-
nela, até uma raposa. É bo-
nito ver algumas espécies 
que não estamos acostuma-
dos a ver aqui por conta da 
laguna”, concluiu.

Expectativa é que o espaço seja 
convertido em área de preservação

Uma parceria entre a Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer), vin-
culada à Secretaria do Desen-
volvimento Agropecuário e 
da Pesca (Sedap), e a Agência 
Executiva das Águas da Pa-
raíba (Aesa), permitiu a ins-
talação de equipamento para 
monitoramento climático na 
Estação Experimental de Ala-
goinha. A tecnologia, com in-
formações precisas sobre a 
previsão do tempo, vai cola-
borar com as pesquisas de me-
lhoramento genético.

 Com os dados, o pesquisa-
dor, o produtor rural e o em-
presário, por exemplo, pode-
rão projetar suas ações com 
maior confiabilidade em ob-
ter resultados positivos.

 O gerente da Estação de 
Alagoinha, Rubens da Costa, 
destacou a contribuição para 
a preparação de etapas das 
pesquisas de melhoramento 
genético nas estações experi-
mentais da Empaer, que vai 
ajudar na orientação dos pes-

Monitor meteorológico ajuda nas 
pesquisas da Empaer, em Alagoinha

tecnologia

Para promover mais se-
gurança aos pedestres e or-
denar o fluxo de veículos no 
trecho entre a Via Expressa 
Padre Zé e a Avenida Bancá-
rios Sérgio Guerra, a Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) instalou 
um novo ponto semaforiza-
do na entrada do bairro dos 
Bancários. 

O equipamento, que co-
meça a funcionar a partir de 
hoje, foi posicionado nos dois 
sentidos da via, alertando os 
condutores, principalmente, 
para a travessia de quem pas-
sa pelo local a pé. 

De acordo com Expedito 
Leite Filho, superintenden-
te de mobilidade da capital, 
a medida atende a uma de-
manda intensa e diária de 
pedestres, incluindo univer-
sitários, moradores e, ainda, 
clientes de um hipermerca-
do e de um grande empreen-
dimento empresarial, como 
também de condutores que 
usam este importante corre-

Novo semáforo instalado pela Semob 
começa a funcionar nos Bancários

hoje

quisadores, tendo em vista que 
as atividades de produção no 
campo precisam dessa orien-
tação para evitar prejuízos.

 “Os dados da estação me-
teorológica são importantes 
nesse sentido de orientar com 
precisão as ações, inclusive, 
de plantio no momento certo. 
Através de dados científicos, o 
produtor estará melhor orien-
tado”, destacou.

 As informações coletadas 
pelo monitor serão computa-
dorizadas pela Aesa e serão 
disponibilizadas para a popu-
lação. De posse desses dados, 
que vão estar disponíveis em 
breve, será possível orientar o 
melhor período para investi-

mentos agrícolas. 
 A posição do vento e a pre-

visão de chuvas serão capta-
das de forma eletrônica e dis-
ponibilizadas por meio da 
internet, de modo a permitir o 
acesso do produtor e de todos 
os interessados. “É uma ação 
importante para o Brejo e o 
Agreste paraibanos e mostra 
que a Empaer está preocupa-
da em oferecer oportunidade 
ao produtor rural para realizar 
suas atividades com confiança 
e no tempo certo”, comentou.

O equipamento instalado 
em Alagoinha é uma das 73 es-
tações que a Aesa vai instalar 
em todo estado, como parte do 
Projeto de Segurança Hídrica. 

Produtores 
rurais 
poderão 
projetar 
ações e 
evitar 
prejuízos

Foto: Secom/PB

dor como rota principal para 
deslocamento. 

“Com a grande movimen-
tação registrada neste trecho, 
principalmente nos horários 
considerados de pico, ana-
lisamos a situação e nossos 
técnicos atestaram a necessi-
dade desta intervenção com 
semáforos, prioritariamen-
te para preservar a travessia 
segura dos pedestres”, res-
saltou o gestor responsável 
pelo trânsito e transporte de 
João Pessoa.

Os serviços para instala-
ção do equipamento foram 

concluídos na noite desta ter-
ça-feira (28), como explicou 
Sanderson Cesário, diretor 
de Operações da Semob-JP. 

“Já foram colocados os 
postes e finalizaremos as ins-
talações hoje com a colocação 
dos porta-focos. Durante os 
primeiros dias, manteremos 
equipes de agentes de mobi-
lidade em torno desta obra 
de mobilidade, orientando 
as pessoas sobre  a importân-
cia de respeitar estas sinali-
zações em prol da seguran-
ça viária de todos”, destacou 
o diretor.

Foto: Secom/JP

Instalação do equipamento foi concluída na noite de ontem

Fotos: Roberto Guedes
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Exercícios contribuem para a evolução do quadro dos pacientes e continuidade do tratamento de traumas 

Idosos terão fisioterapia fora do leito
TRAUMA-JP

O setor de Fisioterapia do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, passou a adotar prá-
ticas externas para pacien-
tes do Centro de Assistên-
cia Avançada no Trauma do 
Idoso (Caati). A ação inclui 
exercícios fora do leito, além 
do banho de sol e pequenas 
caminhadas dentro do com-
plexo hospitalar.

Segundo o diretor-geral, 
Laecio Bragante, é preciso 
enxergar o usuário em seus 
aspectos físicos, psíquicos e 
sociais, para além do leito 
da instituição. “Os usuários 
são monitorados e recebem 
total apoio dos fisioterapeu-
tas e da equipe multidisci-
plinar. Antes de levarmos 
o paciente para o ambien-
te externo, verificamos o cli-
ma, todo o equipamento ne-
cessário para sua saída, além 
de contarmos sempre com a 
opinião da família do enfer-
mo”, explicou.

O fisioterapeuta Alecs-
sandro Barbosa esclareceu 
que, para poder participar do 
programa, o paciente precisa 
ser liberado pelo médico e fi-
sioterapeuta, já que precisará 
da ajuda do acompanhante. 
“Ao iniciar a fisioterapia fora 
do leito, primeiramente deve 

Benefícios
Ação traz benefícios 

físicos e psicológicos 
aos pacientes que se 

encontram internados 
na unidade para o 

tratamento de 
traumas diversos 

ser feito com que o paciente 
se sinta realmente acolhido e 
respeitado. Após cumprir os 
protocolos formais, é a vez de 
escutar o que o paciente tem 
a dizer. O próximo passo é 
esclarecer e orientar sobre a 
saída do leito e os profissio-
nais que também estarão en-
volvidos no processo de re-
abilitação e/ou de cuidados 
clínicos”, frisou.

Elaine Morais, coordena-
dora de Enfermagem do Ca-
ati, explicou que o banho de 
sol revigora o paciente, pro-
move novo ânimo para con-
tinuar o tratamento, além de 
ser um momento de descon-

tração. “A luz solar traz be-
nefícios físicos e psicológicos 
no enfrentamento da hospi-
talização ao melhorar os ní-
veis de serotonina [hormô-
nio do humor], a produção 

de melatonina [hormônio da 
regulação do sono] e auxiliar 
nas funções cognitivas e ci-
catrização de feridas, e for-
talece o sistema imunológi-
co”, relatou.

Caati 
O Centro de Assistência 

Avançada no Trauma do 
Idoso (Caati) funciona 24h e 
conta com uma equipe mul-
tidisciplinar. 

O setor, que é o único 
centro especializado para 
essa faixa etária no Norte e 
Nordeste, possui 30 leitos, 
sendo 22 de enfermarias e 
oito de semi-intensiva.

Ação na área externa do Trauma busca aumentar os níveis de serotonina e melatonina, auxiliar nas funções cognitivas e na cicatrização

Foto: Evandro Pereira

O Hospital Municipal 
Santa Isabel (HMSI) iniciou 
nesta segunda-feira (27) uma 
série de cirurgias bariátricas. 
Até o final de semana serão 
realizados 10 procedimen-
tos, beneficiando pacientes 
com obesidade grave.

 Segundo o cirurgião Ge-
raldo Camilo Neto, que coor-
dena o Serviço de Cirurgia 
Bariátrica da unidade, a ini-
ciativa acontece ainda dentro 
das ações do mês de combate 
à obesidade. “Serão duas ci-
rurgias por dia ao longo da 
semana, aliviando um pou-
co a nossa demanda inter-
na dos pacientes que já estão 
em pré-operatório”, ressaltou 
o médico.

 Também nesta segunda-
feira, o Hospital Municipal 
Santa Isabel recebeu mais 
um grupo de pacientes que 
vai começar a se preparar 
para a cirurgia, passando a 
receber o cuidado da equipe 
multidisciplinar.

 No primeiro encontro do 
grupo, formado por 14 no-
vos pacientes, profissionais 
que integram a equipe mul-
tidisciplinar do hospital, res-
ponsável por acompanhar os 
pacientes do serviço na uni-
dade, falaram um pouco de 
cada especialidade ofertada 

durante os processos de pré 
e pós-operatório.

 “Nesse primeiro mo-
mento, falamos como é o 
processo para a cirurgia e a 
importância de cada profis-
sional que está inserido na 
equipe multiprofissional”, 
disse a fonoaudióloga Cleidi-
lene Lacerda, que coordena 
o serviço de fonoaudiologia.

 O funcionário público 
Marcos Vidal, 54 anos, está 
entre os pacientes e elogiou 
o serviço oferecido pela Rede 
Municipal. “É muito impor-
tante o trabalho dessa equi-
pe, o suporte e acompanha-
mento que eles dão, tanto 
antes quanto depois da ci-
rurgia, porque não é só fazer, 
é manter. Todos estão de pa-
rabéns, o Hospital Santa Isa-
bel, a equipe de profissionais 
e o prefeito Cícero Lucena”, 
declarou.

 
Barifit 

Além da realização de 
10 cirurgias esta semana, O 
Hospital Municipal Santa 
Isabel vai promover, na pró-
xima sexta-feira (31), o ‘Bari-
fit’. A ação matinal vai reu-
nir, no Busto de Tamandaré, 
pacientes que já fizeram ba-
riátrica e os que estão aguar-
dando o procedimento.

 O evento terá também 
a participação dos familia-
res dos pacientes e todos os 
profissionais de saúde e edu-
cadores envolvidos no servi-
ço de cirurgia bariátrica do 
Hospital Santa Isabel. “Será 
um momento de convivên-
cia entre todos os pacientes 
operados e os que estão sen-
do preparados para a cirur-
gia, além dos familiares dos 
pacientes e dos profissionais 
envolvidos no serviço”, disse 
a diretora-geral do HMSI, a 
médica Adriana Lobão.

A equipe multidiscipli-
nar do Serviço de Cirurgia 
Bariátrica do HMSI é com-
posta pelo cirurgião bariá-
trico Geraldo Camilo Neto, 
coordenador do serviço; ci-
rurgião Daniel Hortiz; psicó-
loga Emília Araújo, que coor-
dena o Serviço de Psicologia 
do HMSI; Cleidilene Lacer-
da, coordenadora da Fonoau-
diologia; Maria do Céu de 
Melo Vieira, coordenadora 
do Serviço Social; Maria Ne-
lúsia de Sousa, coordenado-
ra do Serviço de Fisiotera-
pia; Leide Carvalho, gerente 
de Enfermagem; Wilma Ju-
bert, nutricionista; e os edu-
cadores físicos Maria do Car-
mo Fernandes Souza Freire e 
Nícolas Travassos.

Hospital Santa Isabel realiza 10
cirurgias bariátricas até sexta-feira

obesidAde

n 

Campanha 
segue em 
2023 e chega, 
hoje, à creche 
do Monte 
Castelo; 
atendimento 
ocorre das 8h 
às 11h30

A Busca Ativa Vacinal 
(BAV) em Campina Gran-
de aumentou a cobertura da 
imunização infantil em 85% 
no município em 2022. No 
primeiro semestre do ano 
passado foram aplicadas 
25.725 doses de vacinas de 
rotina. No segundo semes-
tre, quando as ações foram 
desenvolvidas, foram apli-
cadas 47.820 doses.

As ações acontecem em 
creches, escolas, Centros de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS), em domicílio, 
em espaços públicos como 
feiras, parques, Igrejas e por 
meio do projeto “Carro da 
Vacina”. Entre julho e de-
zembro de 2022, a BAV foi 
realizada em 11 Cras, 23 es-
colas e 42 creches.

As estratégias fazem par-
te da BAV, que é um trabalho 
desenvolvido entre o Fun-
do das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), e é um 
dos pré-requisitos do Selo 

Ações de Busca Ativa aumentam 
adesão da vacinação infantil em 85% 

eM cAMPinA

Unicef. Campina Grande é 
um dos cinco municípios no 
país onde a Busca Ativa Vaci-
nal está sendo desenvolvida.

“Os dados são extrema-
mente positivos e reforçam 
o protagonismo de Campi-
na Grande no seu Programa 
Municipal de Imunização. 
Vale ressaltar, contudo, que 
os índices de vacinação con-

tinuam baixos no país todo. 
Nossas ações são estratégias 
no sentido de diminuir essa 
baixa cobertura”, esclareceu 
a coordenadora municipal de 
Imunização, Samira Luna.

Ações em creches 
Desde o início do ano, as 

ações já foram retomadas nos 
Cras e nos domicílios, além 
das atividades com o carro 
da vacina. Agora, a campa-
nha voltou a realizar a vaci-
nação nas creches. As ações 
começaram na semana pas-
sada e vão até o final do pri-
meiro semestre, atingindo 
novamente 42 creches mu-
nicipais.

A população também 
pode solicitar a aplicação da 
vacina na própria residência, 
telefonando para o número 
3077-1321, em caso de pesso-
as com dificuldade de mobi-
lidade, como crianças e ido-
sos e pessoas com deficiência 
permanente.

Foto: Secom/JP

Pacientes 
atendidos 
na Rede 
Municipal 
recebem 
atenção e 
cuidados 
múltiplos

Foto: Codecom/CG

Secretaria Municipal fará Busca Ativa em 42 creches de todos os bairros da cidade até 8 de junho
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Corpo de Honorina de Oliveira Costa foi encontrado em um açude com os membros amarrados a pedras

Sargento é preso suspeito do crime
morte de professora

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O julgamento dos acu-
sados de assassinar o audi-
tor fiscal Paulo Germano 
Teixeira de Carvalho, de 67 
anos, foi adiado para o dia 
4 de maio deste ano, no 2º 
Tribunal do Júri Popular da 
capital. A justificativa foi 
apresentada pelo advogado 
de Paulo Rodrigo Ribeiro 
Teixeira de Carvalho, filho 
adotivo da vítima, ao infor-
mar que estava com proble-
ma de saúde. Outro acusa-
do, Carlos Alberto Ferreira 
Pontes, apresentou recurso 
conseguindo o adiamento.

Paula Germano, filha 
do auditor fiscal, se mos-
trou decepcionada pelo 
adiamento do júri, mar-
cado para ontem. Outro 
acusado pelo assassinato, 
Diego da Silva Cavalcanti, 
apontado como executor do 
crime, foi condenado a 33 
anos e quatro meses.

A filha da vítima disse, 
após saber do adiamento,  
que Paulo Rodrigo não irá 
fugir por toda a vida. “Um 
dia ele é condenado e paga-
rá pela morte de meu pai. 
Vou viver para ver isso”, 
desabafou.

Paulo Germano Teixei-
ra de Carvalho foi assassi-
nado no dia 7 de julho de 
2019, na granja de sua pro-
priedade, no bairro de Pa-
ratibe, em João Pessoa.

Acusados do 
homicídio irão 
a júri em maio

morte de auditor

O sargento reformado 
da Polícia Militar, Antônio 
Abrantes, de 59  anos, foi pre-
so na manhã de ontem, sus-
peito do assassinato de Ho-
norina de Oliveira Costa, 43 
anos, que era sua esposa. 

A prisão do militar refor-
mado, segundo o delegado 
Rodrigo Monteiro, que inves-
tiga o caso, ocorreu após um 
mandado de prisão tempo-
rária ser expedido pela Jus-
tiça. O suspeito seria ouvido 
na tarde de ontem, mas pre-
feriu ficar em silêncio.

O delegado informou ain-
da que a prisão foi funda-
mentada na informação de 
que Honorina Costa teria sa-
ído de casa para encontrar 
o suspeito na mesma noite 
em que desapareceu. Abran-
tes mantinha uma união es-
tável com a professora, mes-
mo casado com outra mulher. 
Ontem, após deixar a Dele-
gacia de Polícia de Cuité, o 
militar foi levado para Cam-
pina Grande, sob forte es-
quema policial, devido ao 
grande número de pessoas 
que acompanharam a trans-
ferência e protestavam pe-
dindo Justiça. 

A prisão aconteceu após 

um período de investigação 
que apontou Antônio Abran-
tes como suspeito do crime. 
Antes da transferência, ele foi 
submetido a exame de corpo 
de delito no hospital de Cuité.

Honorina Costa foi mor-
ta a golpe de faca na região 
do abdômen. O corpo foi en-
contrado amarrado a pedras 
no Açude do Cais, em Cui-
té, no dia 5 de novembro do 
ano passado, após ela ter fica-
do desaparecida durante três 
dias. Abrantes pode respon-
der pelos crimes de feminicí-
dio e, ainda, ocultação de ca-
dáver. Ele chegou a participar 
do reconhecimento do corpo 
da mulher, ainda no açude.

O bloqueio de mais de R$ 
100 mil em conta de familia-
res de presidiários foi a prin-
cipal ação da Operação Litt-
le Box, realizada ontem, por 
uma força tarefa, envolven-
do policiais civis e federais 
em cidades da Paraíba, quan-
do foram cumpridos cinco 
mandados de busca que acon-
teceram dentro de presídios. 

Segundo o delegado da 
PF, Guilherme Torres, essas 
contas bancárias de familia-
res de presos eram usadas 
para movimentar o dinheiro 
que abastecia uma organiza-
ção criminosa na Paraíba. As 
três ordens de bloqueios de 
valores realizadas em Gua-
rabira e duas delas no presí-

dio daquela cidade. Também 
houve cumprimento de man-
dado no bairro João Agripino, 
em João Pessoa.

As determinações judi-
ciais foram cumpridas pela 
força-tarefa de combate ao 
crime organizado do Sistema 
Único de Segurança Pública 
(FT-Susp/PB), que é compos-
ta pela Polícia Federal, Polí-
cia Civil/PB, Polícia Militar/
PB, Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
(Seap/PB) e da Secretaria Na-
cional de Políticas Penais (Se-
nappen). Foram cumpridos 
mandados de busca também 
em Natal.

De acordo com a infor-
mações da Polícia Federal, a 

investigação identificou que 
parte do dinheiro bloqueado 
teria sido remetido a uma fac-
ção criminosa do Rio Grande 
do Norte para ajudar e finan-
ciar os ataques criminosos 
ocorridos naquele estado. 

Os investigados respon-
derão pelos crimes de orga-
nização criminosa e lavagem 
de dinheiro, cujas penas má-
ximas somadas podem che-
gar a mais de 18 anos de re-
clusão e multa.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública atua na 
articulação dessas ações con-
juntas entre as forças de se-
gurança federais e estaduais, 
juntamente com as secreta-
rias de Segurança Pública.

PF apreende R$ 100 mil com familiares de detentos
operaÇÃo “LittLe Box”

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes (DRE) 
da capital cumpriu nessa se-
gunda-feira, 27, mandado de 
prisão contra um homem de 
21 anos, oriundo do estado do 
Ceará, integrante de organi-
zação criminosa com atuação 
em todo o Brasil. O homem foi 
preso no bairro de Mangabei-
ra, em João Pessoa.

 Segundo a delegada Vivia-

ne Magalhães, o preso já vinha 
sendo investigado pelo grupo 
Draco do Ceará. “Trata-se de 
pessoa de alto grau de pericu-
losidade, pois responde pelo 
crime de organização crimino-
sa, estando envolvido na práti-
ca de homicídios, assaltos, trá-
fico e jogos de azar, juntamente 
com vários membros de sua fa-
mília”, disse a delegada.

Ainda segundo Viviane 
Magalhães, o preso é conside-

rado importante integrante de 
organização criminosa de fac-
ção de atuação e abrangência 
nacional, vindo se alojar na Pa-
raíba há quatro meses. 

“Após intensas buscas, os 
investigadores dessa espe-
cializada conseguiram iden-
tificar o seu paradeiro, efe-
tuando sua prisão na manhã 
desta segunda-feira no bair-
ro de mangabeira nessa capi-
tal”, concluiu.

Polícia Civil detém integrante de 
facção com atuação em todo o país

em JoÃo pessoa

O homem que se apre-
sentava como advogado, na 
região do Brejo paraibano, 
já se encontra na Cadeia de 
Solânea. A transferência de 
José Adriano da Silva Ferrei-
ra, natural de Cuitegi, foi de-
terminada pela Justiça após 
audiência de custódia, rea-
lizada nessa segunda-fei-
ra (27). Até ontem, dezenas 
de pessoas, em sua maioria 
originárias do município de 
Jacaraú, já haviam compa-
recido à Delegacia de Solâ-
nea para registrar ocorrên-
cia, na condição de vítima 
do acusado de estelionato. 
Segundo a polícia, as frau-
des aplicadas ultrapassam 
R$ 500 mil.

A prisão de “Dr. Adria-
no”, como é conhecido na 
região, aconteceu na sex-
ta-feira (24), e foi realizada 
pela Polícia Civil, por meio 
da Delegacia Seccional de 
Guarabira, que se passa-
va por advogado e aplica-
va golpes, inclusive chegou 
a realizar audiência judicial 
falsa, por videoconferên-
cia, onde uma suposta juíza 
dava ganho de causa a uma 
“cliente” dele que pleiteava 
aposentadoria.

No levantamento rea-
lizado pela Policia Civil, 
durante as investigações, 
se descobriu que o golpis-
ta sempre exigia adianta-
mento de valores para ini-
ciar a defesa dos clientes. 

Justiça mantém preso falso advogado 
acusado de golpes no Brejo paraibano

dezenas de vítimas

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recuperou, em me-
nos de 10h, nessa segunda-feira 
(27), na Paraíba, cinco veículos 
com registro de roubo, furto 
ou apropriação indébita. Duas 
pessoas foram detidas duran-
te as ações. Nas abordagens, 
houve fiscalização aos veícu-
los, com apreensões nas rodo-
vias BR-230 e 101. Em Campi-
na Grande, um homem de 38 
anos foi preso por estar com 
um mandado de prisão em 
aberto, pelo crime de roubo. 

Em outra ação, agentes da 
PRF avistaram motocicletas 
estacionadas próximo a uma 
oficina mecânica às margens 
da BR-101, em João Pessoa. Na 

inspeção, ficou constatada que 
uma moto Honda CG 125 esta-
va adulterada. 

Na BR-230, em Campina 
Grande, houve abordagem a 
um Fiat Linea. Na ocasião, o 
condutor do veículo, um ho-
mem de 48 anos informou não 
ter o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) e após consulta foi ve-
rificado que o automóvel não 
estava licenciado e tinha um 
registro de apropriação indé-
bita. O condutor relatou que 
comprou o carro de um vizi-
nho, que compareceu à Unida-
de Operacional (UOP) da PRF. 
Ambos foram levados à delega-
cia para esclarecimentos.

Em Santana dos Garrotes, 
a PRF realizou abordagem a 
três veículos: uma Fiat Stra-
da, uma Honda CG 125 Titan e 
uma Honda NXR 150, estacio-
nados sem ocupante, que  esta-
vam com placas clonadas. 

Um Fiat Strada tinha quei-
xa de roubo/furto ocorrido em 
2016 em São Paulo/SP; a moto-
cicleta Honda/ CG 125 Titan 
também tinha queixa de rou-
bo/furto ocorrido em 2013, des-
ta vez em Olinda/ PE; e a moto 
Honda NXR 150 tinha quei-
xa de roubo/furto ocorrido em 
2016 em Bonito/PE. Todos os 
casos foram levados ao conhe-
cimento da  Polícia Judiciária 
para as providências.

PRF recupera veículos “clonados” 
com registros de roubos e furtos

nas rodovias

“Dr. Adriano” conseguia in-
formações judiciais sigilosas 
e usava nomes de juízes para 
ludibriar as vítimas. Uma 
delas chegou a pagar R$ 29 
mil ao falso advogado. 

O delegado Diógenes Fer-
nandes, disse que “Dr. Adria-
no” dizia que tinha escritório 
de advocacia em Guarabira, e 
postava fotos nas dependên-
cias do fórum, com profissio-
nais do Direito, servidores da 
Justiça, “com o objetivo de ga-
nhar credibilidade junto às 

vítimas’, revelou o delegado.
“Dr. Adriano” teria ini-

ciado o curso de Direito, no 
entanto, não concluiu. O de-
legado informou que o fal-
so advogado foi autuado pe-
los crimes de estelionato e 
exercício ilegal da profissão. 
Vários documentos foram 
apreendidos, como também 
um veículo jeep compass, 
modelo 2020 todo o material 
apreendido, disse Diógenes 
Fernandes, será submetido 
a perícia.

José Adriano é acusado de fraudes que somam R$ 500 mil

Foto: Redes sociais

Agentes federais estiveram no Presídio Regional de Guarabira

Foto: Polícia Federal

Foto: Redes sociais

Momento da prisão do sargento Abrantes, na cidade de Cuité
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Evento é considerado o maior no segmento ao ar livre realizado na Paraíba e deve atrair até sete mil espectadores

Cuité realiza a Paixão de Cristo
a céu aberto

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Considerado o maior es-
petáculo a céu aberto da Pa-
raíba e o maior evento cul-
tural da região, a Paixão de 
Cristo do município de Cuité, 
localizada na região do Curi-
mataú, acontece de 6 a 8 de 
abril, às 19h, no Teatro Horto 
Olho D’água da Bica. 

A estimativa de público 
deste ano é de cinco a sete 
mil pessoas por noite, atrain-
do multidões das cidades da 
Paraíba como também cara-
vanas dos municípios de Per-
nambuco, Ceará e Rio Gran-
de do Norte.

A Paraíba possui um 
grande potencial no turismo 

Em cenários naturais, a montagem atrai caravanas de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte para ver a história de Jesus, considerada a mais marcante na humanidade e recontada há séculos

Foto: Ismael Moura/Divulgação Foto: Lucivan Lucas/Divulgação

religioso. A gestão do mu-
nicípio de Cuité tem investi-
do nesta área para que este 
evento se torne conhecido por 
todos, criando uma rota tu-
rística religiosa na região. A 
Paixão de Cristo de Cuité é 

conhecida por inovar a cada 
ano, retratando passagens 
da Bíblia e personagens que, 
muitas vezes, não têm visibi-
lidade em outros espetáculos. 

Além dos efeitos visuais 
e sonoros, que mudam e me-
lhoram a cada ano, o diretor 
e roteirista, Ismael Moura, 
anuncia que o espetáculo con-
ta com cenas inéditas: o mila-
gre da transformação da água 
em vinho, a ressurreição do 
filho da viúva Nain, o diálo-
go entre Judas e Jesus e a mor-
te das crianças”, adiantou. Na 
parte estrutural , além da ar-
quibancada coberta está sen-
do construída uma arquiban-
cada natural no local, para 
oferecer uma melhor como-
didade ao público.

n 

Montagem 
será 
apresentada 
de 6 a 8 de 
abril, às 19h, 
no Teatro 
Horto Olho 
D’água da 
Bica

O diferencial da Paixão de 
Cristo, segundo Ismael Mou-
ra, é que o espetáculo é pro-
duzido pelos atores, atrizes e 
equipe técnica de Cuité. São 
mais de 300 pessoas envolvi-
das, entre atores, figurantes 
e produção, desde crianças a 
adultos. 

Como a Paixão de Cristo é 
um evento associado à Igreja 
Católica, o diretor e roteiris-
ta enfatiza que seu propósi-
to é retratar a história de Je-
sus, agregando cada vez mais 
adeptos, independente de 
suas convicções religiosas.

“A gente sempre cria ce-
nas novas, inovando a cada 
edição. Eu sempre prezei 
por uma Paixão de Cristo 
que agrega todos os cris-
tãos, independente de reli-
gião. Hoje em dia, diversas 
caravanas de evangélicos 
prestigiam nosso espetá-
culo. Eu quero transmitir 
uma mensagem de amor, 
superação, mas também re-
velar as tentações do mun-
do através da vida de Je-
sus”, declarou o diretor.

A Paixão de Cristo no 
município de Cuité teve iní-

cio em 1992 com o grupo 
Teatro Amador de Cuité 
(TEAC), mas interrompeu 
suas atividades em 2004. 
Dez anos depois, a Secreta-
ria de Cultura de Cuité de-
cidiu retomar este evento 
tradicional na cidade. 

O projeto iniciou 33 dias 
antes da Paixão de Cristo. 
Atualmente, a peça teatral 
Paixão de Cristo é realizada 
pela Companhia Cuiteen-
se de Teatro. A Companhia 
de Teatro foi aprovada na 
Lei Rouanet, mas não con-
ta com nenhum patrocínio.

Espetáculo reúne cerca de 300 
profissionais da própria cidade

Mais uma vez o município 
de Pilões, situado no Brejo pa-
raibano, se prepara para ence-
nar pela 50ª vez, um dos maio-
res espetáculos ao ar livre do 
estado, ‘A Paixão de Cristo’, 
que, inclusive, faz parte do ca-
lendário turístico da Paraíba. 
O espetáculo, que conta com 
a participação de cerca de 80 
atores amadores e 100 figuran-
tes, será apresentado no dia 7  
de abril, a partir das 18h. A es-
timativa dos organizadores é 
que mais de sete mil pessoas 
compareçam à Praça João Pes-
soa, em frente à escadaria da 
Igreja Sagrado Coração de Je-
sus para assistir o drama da 
Paixão de Cristo.

Segundo informações de 
Emerson Alves de Oliveira, 
um dos organizadores do 
evento e também ator, que 
inclusive faz os papéis de Co-
rifeus e Herodes, a peça é di-
rigida pelo advogado Hermes 
Castro e conta com o apoio do 
Governo da Paraíba e da Pre-
feitura Municipal de Pilões. 
“A realização fica por conta 
do grupo de Teatro Padre Ma-
theus, da Associação Amigos 
de Pilões, em parceria com a 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, que trata, com muita 
emoção, a história mais conta-
da em todo o mundo. A vida, 
morte e ressurreição de Je-

Pilões realiza montagem sobre a 
história de Jesus no dia 7 de abril

história de fé

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Secreta-
ria de Cultura (Secult), reali-
zou as inscrições da 33ª edi-
ção do Casamento Coletivo, a 
última segunda-feira,  no Te-
atro Municipal Severino Ca-
bral. Setenta casais já garan-
tiram a participação em um 
dos momentos mais aguar-
dados d’O Maior São João do 
Mundo, por estar inserido na 
programação de 40 anos do 
São João da Rainha da Bor-
borema.

Alguns casais não con-
seguiram apresentar a do-
cumentação completa em 
tempo hábil. Pensando em 
abranger estes casais, a Se-
cult resolveu ampliar a data 
de inscrições para estas pes-
soas e também para outros 
que têm interesse em parti-
cipar deste evento.

As vagas remanescentes 
contemplarão 30 casais e de-
verão ser preenchidas até o 
dia 4 de abril. Vale ressaltar 
que o prazo pode ser encer-
rado antes, dependendo da 
demanda recebida. As ins-
crições serão realizadas na 
sede da Secretaria de Cultu-
ra (Secult), localizada ao lado 
do Terminal de Integração de 
Passageiros, das 8h às 12h.

O Casamento Coletivo 
é um evento de caráter so-
ciocultural e já celebrou a 
união civil de aproximada-
mente 2,5 mil casais, ao lon-

PMCG prorroga inscrições de 
casais para o Casamento Coletivo

festejos juninos

sus Cristo, usando como pal-
co os 54 degraus da escadaria 
da paróquia da cidade”, disse 
ele, enfatizando que a encena-
ção aquece o turismo religio-
so da cidade.

Ele disse ainda, que o espe-
táculo foi criado em 1974 pelo 
pároco da cidade de Pilões, pa-
dre Matheus, que tinha vindo 
da Holanda com a missão de 

go de 32 edições. Além dos 
custos com cartórios, os noi-
vos e noivas são presenteados 
com toda a cerimônia, tra-
dicionalmente realizada no 
Dia dos Namorados (12 de ju-
nho). Os casais recebem toda 
a decoração do evento, pro-
dução e vestidos para as noi-

vas e trajes dos noivos.
A cerimônia é de caráter 

oficial e a união civil passa 
pelos trâmites jurídicos. Cabe 
ao casal a atualização da do-
cumentação exigida pelos 
termos cartoriais. Não é ne-
cessário a presença das teste-
munhas no ato de inscrição.

Documentos necessários para o 33º Casamento Coletivo

•Registro de nascimento (atualizados com validade de 120 dias),
•RG e CPF,
•Comprovante de residência no nome de cada noivo(a), ou decla-
ração de residência do proprietário com firma reconhecida;

DOCUMENTAÇÃO PARA DIVORCIADOS (AS) (além da documen-
tação dos noivos acima citada):
•Cópia da sentença do divórcio,
•Certidão de casamento com averbação de divórcio;

DOCUMENTAÇÃO PARA VIÚVOS (AS) (além da documentação 
dos noivos acima citada):
•Certidão de óbito e inventário
Mais informações: 3322-5285 

Saiba mais

Interessados têm até o dia 4 de abril para efetivar as inscrições

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Espetáculo 
é apresen-
tado na 
Praça João 
Pessoa com 
cerca de 
80 atores 
amadores 
e 100 figu-
rantes

Foto: Teresa Duarte
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Peça é 
dirigida pelo 
advogado 
Hermes 
Castro e conta 
com o apoio 
do Governo 
da Paraíba e 
da Prefeitura 
de Pilões

desenvolver o território local, 
fomentando a cultura, a quali-
dade de vida e, principalmen-
te, a evangelização.

“Em seguida, a peça pas-
sou a ser dirigida por Rosenil-
da Marques da Silva, Francis-
co Cleanto de Castro, Wilson 
Belmino Marques da Silva e 
Francisco Flor de Souza. Atu-
almente ela é dirigida por 
Hermes Augusto de Castro 
que vem desenvolvendo um 
trabalho de extensão cultural 
e religiosa. Um trabalho que 
contribui para a preservação 
dos valores culturais do mu-
nicípio através de um gesto de 
amor e devoção de seus parti-
cipantes que se entregam ao 
espetáculo de forma espontâ-
nea”, informou.

A peça conta apenas com 
atores do município perten-
centes a todas as classes so-
ciais, a exemplo de estudantes, 
professores, militares, funcio-
nários públicos, trabalhadores 
rurais e pessoas carentes.

Foto: Codecon/PMCG



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2023    9Cultura EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Entre as andanças da escritora, produção 
destaca o encontro de Maria Valéria com 

Fidel Castro (acima) e a produção da obra 
‘Quarenta dias’ (centro), tudo pela lente 

da diretora Laís Chaffe (abaixo, ao centro)

Refazendo 
os passos 
literários
Premiada escritora Maria Valéria Rezende é a 
protagonista do documentário em longa-metragem 
‘Mesmo que tudo dê errado, já deu tudo certo’

Como fazer um documentário cuja pro-
tagonista é uma pessoa tão ciosa dos meno-
res gestos de vaidade? A cineasta Laís Chaffe 
não sabe exatamente quando surgiu a ideia de 
contar em longa-metragem a vida da escritora 
Maria Valéria Rezende, mas quanto mais lia a 
obra da paulista que se fez paraibana, quan-
to mais acompanhava suas entrevistas, mais 
se convencia de que um filme sobre ela, seus 
livros, sua vida intensa, seu ativismo, seria 
também um filme sobre a história recente do 
Brasil. “Esse foi um dos argumentos para con-
vencê-la a fazer o documentário, pois a Maria 
Valéria relutou bastante – e isso era esperado 
e compreensível, se tratando de alguém com 
uma trajetória de invisibilidade, que sempre 
se preocupou em ouvir, ver, conhecer e esti-
mular o protagonismo dos invisíveis em nos-
sa sociedade”, conta a realizadora gaúcha so-
bre a negociação para as filmagens de Mesmo 
que tudo dê errado, já deu tudo certo.

Quem resolveu o impasse foi a própria Ma-
ria Valéria, sugerindo ela mesma um rotei-
ro para a produção de Chaffe. Ela refaria os 
passos que seguiu em Porto Alegre durante a 
pesquisa para o romance vencedor do prêmio 
Jabuti, Quarenta dias, em 2011, e tudo poderia 
ser explorado a partir daquele recorte. Ela foi 
até a capital gaúcha especialmente para as 
filmagens. “Mas precisávamos de mais tem-
po, de registrar imagens e ouvir outras histó-
rias, em especial aquelas contadas no roman-
ce Outros cantos; era necessário falar sobre o 
movimento Mulherio das Letras, sobre a im-
portância da sua infância em Santos, enfim, 
eu já conhecia muitos relatos impressionan-
tes que tinham de ser contados para mais gen-
te”, detalha a cineasta. Foi então que ela vol-
tou a insistir para vir a João Pessoa e ampliar 
o papo que só faria sentido se fosse realizado 
no famoso jardim de sua residência e na len-
dária A Bodega. Valéria acabou aceitando. As 
filmagens incluiriam ainda locações em San-
tos e no Guarujá, em São Paulo.

O filme que entrou em cartaz em meados 
deste mês em Santos está em negociação para 
chegar em breve ao Cine Bangüê, na capital pa-
raibana. A produção conta com animações de 
Tadao Miaqui e participações de várias escri-
toras e escritores, depoimentos de familiares e 
de pessoas próximas a Maria Valéria, a exem-
plo do amigo e professor Antônio Alberto Pe-
reira, o Toninho, e da amiga e escritora Valeska 
Asfora. Na trilha sonora, músicas dos paraiba-
nos Chico César e Fuba, além do santista Gil-
berto Mendes e do gaúcho Leandro Maia. Mes-
mo que tudo dê errado, já deu tudo certo já chegou 
a ser exibido por aqui no Espaço Cultural, em 
novembro do ano passado. A sessão única de 
pré-estreia nacional compunha a programa-
ção do Mulherio das Letras e contou com a 
presença tanto da diretora e roteirista quanto 

de Maria Valéria Rezende. Um momento ten-
so para a documentarista, que preferiu não se 
sentar ao lado da escritora.

“Você é craque, hein?”, teria falado Valéria 
para Laís Chaffe depois de assistir ao filme. 
“Esse era o meu grande medo. Sempre soube 
que ela é uma grande figura e renderia não 
apenas um filme, mas uma série. Tem cineas-
tas que desperdiçam histórias maravilhosas 
de personagens maravilhosos. O filme ficou 
muito legal por causa da Valéria e fizemos um 
filme a altura dela. Mas ela gostar é outra coi-
sa. Para minha agradável surpresa, ela gos-
tou e disse que a família gostou bastante”, co-
menta a realizadora.

Manuscritos clandestinos
Permeado pelo humor afiado da autora, um 

dos trechos mais surpreendentes do documen-
tário é o contato que Maria Valéria Rezende 
teve com Fidel Castro, quando ambos saíram 
conversando pelas ruas de Havana e o ditador 
cubano se mostrava especialmente curioso com 
a Teologia da Libertação no Brasil. Um detalhe 
na biografia de quem foi amiga de Pagu e Pau-
lo Freire, jogou bola com Pelé e pegava ônibus 
com Carlos Drummond de Andrade.

Também chama atenção a história de quan-
do a freira feminista fazia visitas ao presídio Ti-
radentes (SP), local conhecido por abrigar pre-
sos políticos na Era Vargas e na ditadura militar. 
Valéria ia para conversar com amigas que ha-
viam sido barbaramente torturadas, mas tam-
bém acabava secretamente levando e trazendo 
cartas dos familiares das presas costuradas em 
cintos de couro. Foi assim que ela conseguiu es-
conder os originais do Cartas da prisão, que Frei 
Betto escrevia em letras muito miúdas e que os 
entregava. Maria Valéria levou os manuscritos 
de forma clandestina para a Itália, onde o livro 
foi publicado. “Os relatos da Valéria são impres-
sionantes, de muita generosidade e coragem. Há 
momentos em que arriscou a própria vida na 
luta contra um regime de assassinos e tortura-
dores”, aponta a diretora. 

Quando Laís Chaffe conheceu Maria Valé-
ria Rezende, em 2009, ainda não sabia de quem 
se tratava, nem dos prêmios que a senhora que 
demonstrava tanto interesse por seus mini-
contos e poemas era. O primeiro encontro foi 
em João Pessoa, durante o Agosto das Letras, 
evento para o qual a gaúcha havia sido convi-
dada para falar sobre o projeto criado por ela 
chamado ‘Cidade Poema’, que leva poemas às 
ruas, por meio de outdoors, busdoors, adesivos, 
entre outras iniciativas. “Não conseguia en-
tender o motivo de eu merecer tanta atenção 
– só depois, conhecendo melhor essa mulher 
extraordinária, me dei conta de que não se tra-
tava de dar atenção ao meu projeto ou a mim, 
especificamente: olhar para os lados, valorizar 
outras pessoas é o que ela sempre fez”. E foi as-
sim que Maria Valéria Rezende conseguiu fa-
zer do documentário sobre sua vida uma his-
tória sobre os invisíveis.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Ponto de partida do 
filme foi refazer o 
caminho que Maria 
Valéria seguiu 
em Porto Alegre 
durante a pesquisa 
para o romance 
vencedor do Jabuti, 
‘Quarenta dias’

Foto: Divulgação
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Colunista colaboradora

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

Sempre, ou pelo menos, quase sempre, fui 
e sou uma leitora de poesia. E a poesia 
invariavelmente foi o meu guia, o meu 

mapa para adentrar os terrenos geográficos dos 
lugares, das cidades por onde andei. E não foi 
diferente com a capital da Parahyba. Vinda de 
Campina Grande, sem conhecer muitas pessoas 
na nova cidade, foi na Fafi que fiz meus primeiros 
contatos, os primeiros amigos: Alana Madureira, 
Heloisa Arcoverde de Morais e Tânia Carneiro 
Barbosa foram as mais próximas, as primeiras. 
Depois vieram Sônia e Zélia Pessoa, que me 
levaram a Bob Záccara e muitos outros, com 
quem convivo até hoje.

Poetas paraibanos conhecia poucos, 
além de Augusto dos Anjos. Heloisa foi 
quem me introduziu aos poetas paraibanos, 
particularmente a Sérgio de Castro Pinto, 
frequentador, como eu passei a ser, da casa 
número 144, da Avenida Pedro I. Na sua aprazível 
varanda, os destinos da música e da nação 
brasileiras foram juvenilmente decididos, por 
sucessivas gerações. Eu fiz parte de algumas 
dessas reuniões, matriarcalmente presididas 
por Dona Carminha, figura que se impunha por 
seu porte sempre elegante e seus belos cabelos 
grisalhos, discretamente azulados.

Minhas referências poéticas iam pouco além 
de Vinícius de Moraes, de João Cabral de Melo 
Neto, Manoel Bandeira, Carlos Drummond de 
Andrade, além dos eternos Castro Alves, Jorge 
de Lima, Olavo Bilac, e de mais uns poucos 
outros. O fato de ser envolvida com o ensino 
da língua e literaturas de língua inglesa, se 
por um lado me abriu muitas portas fora do 
meu universo particular, por outro me limitou o 
contato com a literatura brasileira, embora não 
de todo, pois estive todo o tempo em contato com 
o que se produzia no Brasil e, particularmente, 
na Paraíba. E Heloisa foi responsável pelos 
meus primeiros contatos com a poesia de Sérgio 
de Castro Pinto e sua geração, uma geração 
talentosa e inquieta.

Através deste livro de Sérgio de Castro 
Pinto que ora tenho diante dos olhos, O leitor 
de si mesmo (Arribaçã, 2022) estou tendo a 
oportunidade de entrar em contato, de uma 
forma continuada, com o leitor Sérgio. Suas 
leituras são perpassadas pela sua percepção 
poética da literatura e do mundo. Poeta e 
professor de literatura na UFPB, a poesia nunca 
fica do lado de fora nos seus textos analíticos. 
Comentando Retrato em Giz, de Maria de 
Fátima de Barros Neves, o poeta diz:

“Com efeito, Fátima não permite que o 
vespeiro dos sentimentos desembeste à 
frente da linguagem de modo a que esta 
seja submetida ao jugo de manifestações 
ingenuamente confessionais, pois, fosse assim, 
o seu discurso permaneceria restrito aos 
estreitos limites de um narcisismo ególatra e 
adolescente.” (p. 49). 

Ao contrário de outros críticos literários 
que torcem o nariz para os poetas iniciantes, 
Sérgio os acolhe e incentiva, adivinhando ali 
um poeta em construção. Eu mesma fui alvo de 
seu generoso acolhimento e isso está expresso 
no texto Relendo Vitória Lima, no livro referido 
(p. 95-97). Ele foi também responsável pela 
publicação do meu primeiro livro de poesias, 
Anos Bissextos, cuja publicação recomendou 
à Editora A União. E Sérgio encerra seu texto 
sobre minha poesia com o comentário:

“Apenas dois livros, é verdade, mas 
suficientes para distinguir e diferençar a voz de 
Vitória Lima entre as muitas que compõem a 
produção poética feita na Paraíba.” (p. 97) 

Gratidão, Sérgio. 

Vitória 
  Lima

O leitor de si 
mesmo

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Pode não ter sido a decisão mais in-
teligente da minha vida, mas no último 
domingo à noite decidi assistir Nada de 
Novo no Front (2022). Não digo isso com 
um sentido pejorativo, como uma afir-
mativa de que o filme é ruim. É bem 
o oposto disso: a obra é uma das mais 
tocantes, impactantes e aterrorizantes 
que assisti – e talvez fosse um pouco 
melhor não começar a semana com o 
filme rodando na minha cabeça o dia 
inteiro, desde as 5 da manhã.

Dirigido por Edward Berger, o filme 
é uma adaptação do clássico da litera-
tura alemã Nada de Novo no Front (1929), 
do autor Erich Maria Remarque. Vete-
rano da Primeira Guerra Mundial, Re-
marque narrou os horrores do conflito 
de maneira tão potente e poética, que 
o livro foi um sucesso no pós-Guerra, 
vendendo milhões de cópias para além 
da Alemanha no ano de sua publica-
ção. Em 1930, foi adaptado para o ci-
nema sob direção de Lewis Milestone 
(Sem Novidade no Front); em 1979, virou 
um filme televisivo homônimo. A pre-
miada versão de 2022 reverencia todas 
as obras, com refilmagens bastante fiéis 
de cenas clássicas das produções audio-
visuais, apresentando uma perspectiva 
própria para a tragédia.

Para além dos barulhos de tiros, 
gritos e explosões, a refilmagem de 
2022 explora o som de diferentes for-
mas, trazendo a trilha sonora por di-
versas vezes como analogia aos carac-
terísticos barulhos da guerra. Ouvir o 
pesado baixo nas peças compostas por 
Volker Bertelsmann no tema princi-
pal do filme é como acordar ao som de 
alarmes e cornetas eletrizantes anun-
ciando um ataque (trilha sonora, in-
clusive, foi uma das quatro categorias 
que o filme venceu no Oscar agora, em 
2023). A música nos faz sentir a carga 
que muitas vezes não é percebida pe-
los iludidos adolescentes que, empol-
gados, assinam sua própria sentença 
de morte. Outras vezes, o som imita 

barulhos de tiro: as máquinas de cos-
tura que consertam roupas de solda-
dos mortos, a percussão incidental nos 
momentos tensos. O som realmente 
tem um papel impactante no filme. 
Tive que tirar os fones de ouvido no 
lento instante do engasgo do solda-
do francês, esfaqueado pelas mãos de 
Paul (esse confronto, inclusive, é carac-
terístico dos três filmes).

Enquanto as outras obras trazem 
uma visão mais particular da vida 
de Paul, a recente adaptação se agar-
ra ao título – que no livro é o anún-
cio banal de uma morte – para sim-
bolizar mais claramente a história 
do adolescente como mais uma en-
tre outras milhões. A cena que abre 
o longa é de uma raposa na sua toca, 
amamentando seus filhotes. A cal-
ma cena da floresta é interrompida 
por um adolescente nas trincheiras 
(que em inglês é traduzido como “fo-
xhole” ou “toca de raposa”), apavora-
do com os corpos morrendo ao seu 
redor, que parece finalmente perce-
ber a realidade da guerra. E vimos 

dezenas de outros jovens passando 
pela mesma situação até o último 
momento da batalha.

O filme traz contrastes muito cla-
ros entre a vida na cidade e a vida nas 
trincheiras, o pão velho no campo de 
guerra e os finos croissants no trem dos 
generais. Parecem dois mundos com-
pletamente diferentes e isso aumenta 
mais o frustrante sentimento de que 
todo aquele pesadelo poderia ser evi-
tado. O Oscar de Melhor Fotografia 
também não foi em vão. Se tirei os fo-
nes na cena do confronto corpo a cor-
po, no take final desviei o olhar. 

Penso no começo, as raposas acon-
chegadas, seguras num lugar silencio-
so, alimentadas pela mãe. Seja no co-
meço do século 20 ou nos anos 2020, 
jovens continuam sendo tirados de 
suas casas, iludidos com discursos bé-
licos e heróicos a se sacrificarem por 
pedaços de terras ou dinheiro que 
nunca serão seus. E se alistam, são 
recrutados e vão para o front, onde, 
como sabemos, a história trágica se 
repete e nada de novo acontece.

‘Nada de Novo no Front’ é impactante e necessário
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Em ‘O leitor 
de si mesmo’ 
(Arribaçã, 2022), 
Sérgio de Castro 
Pinto apresenta 
textos sobre a 
sua trajetória no 
jornalismo cultural

Produção alemã ganhou quatro Oscars, inclusive de Melhor Filme Internacional

Foto: Netflix/Divulgação

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Homenagem às mulheres 

No último dia 10 de março, 
a Fundação Casa de José Amé-
rico promoveu evento para 
homenagear cinco mulheres 
que participaram ativamente 
da vida do patrono da Casa: 
Josefa de Almeida Leal, mãe 
de José Américo, Júlia Verôni-
ca Leal, primeira professora, 
Anna Alice de Azevedo Al-
meida, esposa, Selda Almeida, 
filha, e Maria de Lourdes Le-
mos Luna, sua secretária parti-
cular. Mesa-redonda, com três 
participantes, sob a presidên-
cia de Ana Maria Coutinho, 
trouxe um pouco da história 
dessas cinco mulheres. A mesa 
foi constituída por Ana Couti-
nho, Sandra Raquew Azevedo 
e por esta colunista. A profes-
sora Janete Lins Rodriguez fez 
a abertura do evento. 

Foram também homena-
geadas todas as mulheres que 
atuam como colaboradoras, 
pesquisadoras, jornalistas na 
FCJA, afinal, elas predominam 
o ambiente de cultura e preser-
vação da memória paraibana. 
Tudo foi idealizado com mui-
to carinho. Katzumy Lia Fook 
fez a vez de mestre de cerimô-
nias, Nair Martinelli cuidou da 
decoração do ambiente, com o 
predomínio de rosas que se es-
palhavam no hall que antecede 
o auditório. O presidente Fer-
nando Moura deu uma pala-
vrinha de saudação às mulhe-
res presentes.

Amanda Félix e Sheila Ra-
poso se revelaram exímias 

artistas. Sheila com voz e 
Amanda ao violão. Apresen-
taram canções de repertórios 
internacional e nacional, en-
cantando a plateia com suas 
belas vozes. Essas meninas 
possuem talento!

Na sua fala, a professora 
Janete Lins ressaltou o papel 
da mulher no momento atual 
e o empenho do governador 
da Paraíba para dar mais vi-
sibilidade ao trabalho que elas 
desenvolvem em múltiplos se-
tores do governo: na educa-
ção, no artesanato, nas artes, 
na literatura. 

A professora e psicólo-
ga Ana Coutinho falou so-
bre a importância da mulher 
em vários momentos da vida 
de José Américo, enfatizando 
Anna Alice que acompanhava 
o marido nas ações sociais de-
senvolvidas pelo governo, nos 
anos 1950, e, mesmo, no perío-
do das grandes secas na Paraí-
ba. Era uma mulher que não se 
limitava aos trabalhos domés-
ticos, foi fundadora das Volun-
tárias e esteve à frente da Le-
gião Brasileira de Assistência, 
no período que José Améri-
co foi governador da Paraíba. 
Um fato interessante apresen-
tado pela pesquisadora me-
rece registro – Anna Alice foi 
uma das primeiras mulheres 
a conduzir um cabriolé, carro 
puxado por um cavalo para se 
dirigir ao sítio adquirido em 
Barreiras, hoje município de 
Bayeux. Como o marido apre-
sentava dificuldades de visão, 
ela era quem dirigia o veículo 

da família, uma mulher além 
do seu tempo. 

A professora e jornalista 
Sandra Raquew discorreu a 
respeito do papel da mulher 
na atualidade e sobre a ques-
tão de gênero, a discriminação 
que ainda hoje existe quando 
se trata de mulheres exercen-
do funções, antes restrita aos 
homens. Os tempos modernos 
exigem uma participação mais 
efetiva da mulher em diversos 
setores da sociedade. 

Coube-nos depoimento so-
bre Lourdinha Luna, secretá-
ria particular de José Améri-
co, por dezessete anos, de 1963 
a 1980, ano da morte do mi-
nistro, como gostava de se re-
ferir ao escritor. Ressalto que 
muito lutou, após a morte de 
José Américo, para que a casa 
do “Solitário de Tambaú” se 
transformasse em uma Fun-
dação e teve a felicidade de ver 
seu sonho realizado. 

Lourdinha Luna deixou 
três livros que estão intima-
mente ligados ao autor de A 
Bagaceira. São eles: Rastros na 
areia, Revelações e Perfis e Na 
varanda do Cabo Branco. Uma 
revelação que me chamou a 
atenção foi sua confissão so-
bre lançamento de seus livros. 
Dizia que não gostava de lan-
çamentos por dois motivos: 
não tinha cara para vender li-
vros nem letra para autogra-
fá-los. A letra realmente era 
quase indecifrável. 

José Américo possuía ca-
rinho especial pelo pomar de 
sua casa, oferecia sucos das 

frutas por ele plantadas e dali 
extraídas aos inúmeros visi-
tantes que o procuravam para 
pedir conselhos sobre políti-
ca e literatura. Sua casa nun-
ca estava vazia. Há um fato 
interessante sobre uma des-
sas árvores que plantou – um 
pé de fruta-pão. Os anos se 
passaram e o pé de fruta-pão 
não dava frutos. Resolveu cor-
tá-lo, mas para sua surpresa 
descobriu um ninho de pas-
sarinhos e desistiu. O pé de 
fruta-pão resistiu ao tempo e 
hoje dá muitos frutos. 

No poema A árvore da ciên-
cia, que se encontra no livro 
Quarto Minguante, há o regis-
tro desse fato: “Ia cortá-la, mas 
parei no meio. / No galho mais 
oculto havia um ninho. / Não 
deu aquilo de que eu estava 
cheio, / Mas deu-me de pre-
sente um passarinho”.

Neide Medeiros Santos 

“Os tempos 
modernos 
exigem uma 
participação 
mais efetiva 
da mulher em 
diversos setores 
da sociedade



Mineirinho estava ali ajeitando a cerca 
de seu sitiozinho todo feliz com sua 
vacaria. Umas 40 cabeças, o nelore 

branquinho como geada e o hereford quase todo 
marrom, com cabeça branca, e mais um pouco 
de branco esparramado nas patas e na barriga. 
Não tinha gado piquira, rezes só dessas duas 
procedências e mais dois touros, um de cada 
raça para aprimorar o plantel.

Vendera uma camionete e um trator Massey 
Ferguson seminovo, tirou dinheiro da poupança, 
tudo para investir no rebanho. Minha vocação 
é a pecuária, dizia ele todo prosa da vida. Era 
como se diz, bom de bolso, mas não se afastara 
das origens. Gostava de pitar cigarrinho de 
palha que ele mesmo enrolava, calçava botinas 
e como todo mineiro que se preza tudo ele 
chamava de trem.

Bem, estava ali na lida, esticando arame 
na cerca com ajuda do filho, um meninote, 
bem perto de aparecer os primeiros e discretos 
fios de bigode acima dos beiços. O menino 
esticava o arame com ajuda do pé de cabra e o 
pai batia o martelo nos grampos para prender 
o fio ao mourão.

De tempos em tempos, interrompiam a lida 
para um gole d’água e uma baforada no fumo 
forte do cigarrinho que ambos traziam à orelha 
para acender nos instantes em que a faina 
dava uma trégua e puxavam uns minutos de 
sossego. O rapazinho, como já se disse, fumava 
e usava faca de ponta na cinta com símbolo de 
sua macheza.

Eis que, não se sabe de onde, surgiu um 
sujeito da cidade todo cheio das elegâncias 
e com pose de quem sabia das coisas. Foi 
tratando de puxar conversa. 

– Boa tarde, tudo bem com o senhor?
– Bão – foi o que respondeu o mineirinho.
– Gado bonito, o do senhor.
– Bão...
– São de raça, não são? 
– Os brancos ou os marrom? – aí foi o 

mineirinho quem perguntou.
– Os brancos.
– Os brancos são, sim?
– E os marrons? – quis saber o intrometido
– Os marrons também são de raça.
– Suas vacas, em média, dão quantos litros 

de leite por dia?
– As brancas ou as marrons?
– As brancas.
– As brancas dão em média 25 litros por dia.
– E as marrons?
– As marrons também.
O intruso estranhou um pouco as respostas, 

mas resolveu mesmo assim, esticar a prosa.
– Seu touro consegue cobrir quantas vacas 

por dia?
– O branco ou o marrom?
– O branco.
– O branco é capaz de cobrir 5 vacas num 

dia só.
– E o marrom?
– Também consegue cobrir até 5 vacas num 

dia.
– Agora me diz uma coisa – insistia o 

cidadão.
– Pode perguntar.
– Qual vaca é mais precoce pra cobertura?
– As brancas...
– Até que enfim o senhor foi bem direto e 

respondeu com segurança. Entendi que as 
brancas são mais precoces.

– Nada disso. O senhor nem deixou terminar 
de responder. Eu ia dizer as brancas... e as 
marrons também.

O homem, já meio sem paciência quis ver 
até onde ia o cavaco do mineirinho e deixou 
patente sua indignação.

– O senhor está me achando com cara de 
idiota.

Nessa altura da conversa, o mineirinho tirou 
o cigarro da orelha, ajeitou o bagulho no canto 
da boca e pediu ajuda do filho.

– Filho, acende o cigarro aqui pro pai. Vou 
explicar uma coisa aqui pro “homi”.

Deu uma baforada e cuspiu meio de lado, 
encarou o sujeito e esclareceu.

– O senhor, que é da cidade, que tem mais 
estudo que “nóis” aqui, já devia ter percebido 
pelas minhas respostas que as vacas brancas e 
o touro branco são meus.

– Ah, quer dizer que o gado branco, os 
nelores são seus. E os marrons? 

– São meus também.

Crônica 
  Em destaque

Conversa inútil

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

ESTREIAS

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

John WIck 4: BABA YAgA (John 
Wick: Chapter 4. EUA. Dir: Chad Stah-
elski. Ação. 14 anos). Com o preço por 
sua cabeça cada vez maior, o lendário 
assassino de aluguel John Wick (Keanu 
Reeves) leva sua luta contra a Alta Cú-
pula enquanto procura os jogadores 
mais poderosos do submundo, dos EUA 
a França, do Japão a Alemanha. CEN-
TERPLEX MAG 3: 17h30 (dub.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
13h45 - 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h30 (exce-
to seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h40 - 19h; CINE SER-
CLA 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 Tho-
SE VoIcES (Reino Unido. Dir: Char-
lie Lightening. Documentário. 12 anos). 
Uma nova visão, crua e real, da jorna-
da musical do britãnico Louis Tomlin-
son. 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 car-
reira quanto na vida familiar. Quando 
um amigo de infância e ex-prodígio do 
boxe, Damian (Jonathan Majors), ressur-
ge depois de cumprir uma longa senten-
ça na prisão, ele está ansioso para pro-
var que merece sua chance no ringue. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 17h50 
(exceto sáb.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 20h45.

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

hoMEM-FoRMIgA E A VESPA: 
QUAnTUMAnIA (Ant-Man and The Wasp: 
Quantumania. EUA. Dir: Peyton Reed. 
Aventura. Livre). O Homem-Formiga (Paul 
Rudd) e a Vespa (Evangeline Lilly) lutam 
contra Kang, o Conquistador (Jonathan 
Majors), no reino quântico. CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15; CINE SER-
CLA 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. CENTERTPLEX 
MAG 1(dub.): 19h; CENTERTPLEX MAG 
4 (leg.): 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (leg.): 20h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h30 - 16h15 - 19h 
- 21h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h20 - 17h50 - 20h15; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 15h20 - 17h50 - 20h15.

ShAzAM! FÚRIA doS dEUSES 
(Shazam! Fury of the Gods. EUA. Dir: 

David F. Sandberg. Aventura. Livre). 
Deuses antigos chegam à Terra em bus-
ca da magia roubada deles há muito 
tempo. Shazam (Zachary Levi) e seus 
aliados são lançados em uma bata-
lha por seus superpoderes, suas vidas 
e o destino do mundo. CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h15 - 21h30; CENTER-
PLEX MAG 4 (dub.): 18h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 - 17h30 - 
20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 14h - 22h10; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 14h15 (exceto seg.) 
- 17h (exceto sáb. e seg.) - 20h (exce-
to seg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h45 (exceto seg. e ter.) - 18h45 
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 (sáb.); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30 
- 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 14h30 (sáb.). 

65 – AMEAÇA PRé-hISTóRIcA (65. 
EUA. Dir: Scott Beck e Bryan Woods. 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.

MI IUBITA, MEU AMoR (Mi Iubita, 
Mon Amour. França. Dir: Noémie Merlant. 
Drama. 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: 30/3 - 20h30.

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

REgRA 34 (Brasil. Dir: Júlia Murat. 
Drama. 18 anos). Uma jovem defenso-
ra pública auxilia mulheres em casos 
de abuso. No entanto, seus próprios in-
teresses sexuais a levam a um mundo 
de violência e erotismo. CINE BANGÜÊ: 
29/3 - 20h30.

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

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

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

EM cartaz

Serviço

No município de Sousa, no Sertão 
paraibano, a Semana do Cinema de 
Autoria Feminina abre sua programa-
ção hoje debatendo a participação das 
mulheres sertanejas no audiovisual 
e exibindo filmes dirigidos por Erika 
Paz (Sousa) e Veruza Guedes (Cajazei-
ras), em um encontro no palco do Tea-
tro Multifuncional do Centro Cultural 
Banco do Nordeste (CCBnB), a partir 
das 15h30. A entrada é gratuita e a clas-
sificação indicativa é livre.

No bate-papo, as realizadoras vão 
falar sobre os desafios, os estudos e 
exercícios do ofício, desafiado pelas 
limitações de recursos e equipamen-
tos no interior do estado.

No mesmo local, às 19h30, haverá 
uma exibição gratuita do curta-me-
tragem A Espera, seguido de debate 
com a diretora Ana Célia Gomes, a 
mesma do documentário Sala de Re-

boco - A História de Zé Marcolino. O 
novo filme promove uma reflexão so-
bre anseios e sonhos em uma realida-
de onde se espera apenas ser notado 
e tratado com afeto e cuidado.

Já amanhã, Ana Célia Gomes se 
juntará às cineastas Mayara Valentin 
e Andryelle Araújo (esta última sendo 
representante da União das Mulheres 
no Audiovisual da Paraíba – UMA-PB) 
para debater sobre o tema: “Cinema de 
autoria feminina na Paraíba: desafios 
e conquistas”. O painel será realizado 
gratuitamente a partir das 15h30, tam-
bém no Teatro Multifuncional.

Na pauta, a necessidade de pensar 
um cinema paraibano pré-produzido 
e realizado por mulheres. O estado tem 
nomes como Vânia Perazzo, integran-
do a geração Nudoc-UFPB nos anos 
1970/80 e abrindo a estrada para novas 
gerações que se destacam na direção, 
produção e conquistas de políticas pú-
blicas para o setor audiovisual.

Na cidade de Sousa, cineastas analisam a autoria feminina no interior

Debate aborda mulheres 
sertanejas no audiovisual

Semana do Cinema

Da Redação
Foto: Redes Sociais/Facebook

Ana Célia Gomes comanda ‘A Espera’
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Em Princesa Isabel, no Sertão paraibano, artista Andrea Mariano celebra os seus 30 anos de carreira

Personalidades retratadas pelo pop
Artes visuAis

“Mais que positivo e inespera-
do, considero que minha carreira 
tem algo de extraordinário, por-
que não sabia que ia chegar tão 
longe, sendo reconhecida no Bra-
sil e internacionalmente”, disse a 
paraibana Andrea Mariano, ao fa-
zer um balanço da sua trajetória de 
três décadas de atuação como ar-
tista plástica. No intuito de come-
morar a data, ela está realizando 
a exposição Atemporal Pop Arte, 
que poderá ser visitada até o pró-
ximo sábado (dia 1º), no Palacete 
dos Pereiras, localizado no muni-
cípio de Princesa Isabel, no Ser-
tão do estado.

A individual com curadoria de 
Marisa Melo reúne 30 obras iné-
ditas, todas produzidas na técnica 
acrílica sobre tela e que retratam 
grandes nomes, inclusive interna-
cionais, das áreas da música, cine-
ma e da moda, como também traz 
referências à Paraíba, pois inclui al-
gumas personalidades, a exemplo 
do violonista Canhoto da Paraíba, o 
escritor e dramaturgo Ariano Suas-
suna e o ex-presidente da República 
do Brasil, Epitácio Pessoa. A mos-
tra, que é promovida pela Acade-
mia Princesense de Letras e Artes 

(Apla), com apoio da UP Time Art 
Gallery, de São Paulo, pode ser vi-
sitada gratuitamente pelo público 
das 9h às 20h.

Andrea Mariano volta a expor 
em Princesa Isabel, que é sua ci-
dade natal, 10 meses depois de 
realizar a individual Celebração, 
que ocorreu em maio de 2022. 
“Aquela mostra foi a prévia da co-
memoração dos meus 30 anos de 
carreira, que agora faço com essa 
exposição no Palacete dos Perei-
ras, que se situa no Centro da ci-
dade. O título é Atemporal Pop 
Art porque meu objetivo é home-
nagear personalidades que, de al-
guma forma, contribuíram para 
a sociedade e, por isso, precisam 
ser lembradas, já que, infeliz-
mente, às vezes são esquecidas, 
ou então sequer se sabe quem fo-
ram. Então, é uma forma de res-
gatá-las”, disse a artista, que tam-
bém é integrante da Apla.

As pinturas que compõem 
essa nova individual de Andrea 
Mariano começaram a ser produ-
zidas no início de 2022 e foram 
concluídas em janeiro passado. 
“Um dos destaques da exposição 
é a figura do músico Canhoto da 
Paraíba, que nasceu em Princesa 
Isabel e foi um artista de suces-
so. Outro destaque é a Princesa 

Isabel, cuja cidade em esse nome 
em sua homenagem. Mas só que, 
em vez da coroa, eu coloquei na 
cabeça dela um chapéu de couro 
do tipo usado no cangaço, dando 
um aspecto nordestino à obra, o 
que chamou a atenção do públi-
co”, comentou a artista plástica, 
que também retratou um sanfo-
neiro com chapéu semelhante.

Além de Ariano Suassuna, 
Canhoto da Paraíba e Epitácio 
Pessoa, a exposição de Andrea 
Mariano ainda inclui outras per-
sonalidades paraibanas, a exem-
plo do pintor Pedro Américo, ain-
da jovem, e o poeta Augusto dos 
Anjos. No âmbito internacional, 
a artista retratou, entre outros, o 
cantor Elvis Presley, a pintora Fri-
da Kahlo e a atriz Marylin Mon-
roe. “Quando produzo obras para 
exposição, meus quadros são no 
estilo pop art, mas quando são 
para atender encomendas, é o rea-
lismo”, observou ela.

Cores vibrantes
Curadora e fundadora da UP 

Time Art Gallery, Marisa Melo 
comentou o trabalho da artis-
ta paraibana. “Acredito que, nes-
tes 30 anos, Andrea Mariano con-
seguiu se distanciar das análises 
simplistas e precipitadas, possi-

bilitando que sua sinceridade ar-
tística e ousadia viessem à tona. 
Sua versatilidade também permi-
tiu que ela pudesse escolher quan-
do criar trabalhos fotorrealistas ou 
pop art. Além disso, suas referên-
cias da Paraíba são, sem dúvida, 
o lado regional, com as memórias 
afetivas”, analisou ela.

“Com obras marcantes pe-
los traços irregulares, fluídos e 
de cores vibrantes, a mostra in-
dividual retrata grandes nomes 
do cinema, da moda e da mú-
sica, ao mesmo tempo em que 
traz referências do estado parai-
bano. Além disso, o humor é um 
aspecto recorrente na mostra, o 
qual convive com o clima oníri-
co que envolve e cativa os obser-
vadores. Essa exposição convi-
da o público a embarcar em uma 
jornada cromática que é tão rica 
quanto a própria trajetória da ar-
tista”, comentou a curadora.

Autodidata, Andrea Mariano 
começou ainda criança a atuar na 
área das artes visuais, pois re-
produzia e ampliava imagens de 
histórias em quadrinhos aos 5 
anos de idade. Ela antecipou que 
a próxima individual será reali-
zada em João Pessoa, no próxi-
mo mês de maio, mas ainda não 
escolheu o título para a mostra, 

que deverá ter até 25 obras. No se-
gundo semestre, ainda sem data 
definida, a paraibana espera par-
ticipar de exposição coletiva em 
Paris, onde já mostrou seus tra-
balhos em 2022, no Carrousel do 
Louvre, em Paris. No ano passa-
do, a pintora ainda integrou cole-
tivana Feira Internacional de Arte 
em Barcelona, na Espanha.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra do cordelista é inspiração para samba-enredo no RJ
LeAndro Gomes de BArros

“Com a sorte virada pra 
lua, segundo o testamento 
da cigana Esmeralda” é o tí-
tulo do enredo que a Impe-
ratriz Leopoldinense apre-
sentará no Carnaval de 2024, 
no Rio de Janeiro. A ideia do 
carnavalesco Leandro Viei-
ra para buscar o bicampeo-
nato é baseada no folheto de 
cordel O testamento da cigana 
Esmeralda, escrito pelo poeta 
paraibano Leandro Gomes 
de Barros (1865-1918).

“É mais um enredo que 
olha para aquilo que há de 
mais simples, no sentido po-
pular das coisas que estão na 
cabeça do povo. Livre do aca-
demicismo e próximo à cul-
tura que emerge das vocações 
populares brasileiras, mergu-
lho nesses anseios populares 
tão presentes no imaginário 
coletivo do Brasil das pessoas 
reais, ou seja, o Brasil que me 
desperta interesse e encanta-
mento. Com o enredo que pro-
ponho agora, sigo mergulha-
do nos saberes populares que 

se utilizam da interpretação 
dos sonhos cotidianos para to-
mar decisões ou fazer apostas 
e também sobre a intenção de 
prever a sorte através da ante-
cipação do futuro com o uso 
de meios fantásticos”, avalia 
Leandro Vieira.

Atual vencedora do Carna-
val carioca, com o samba-en-
redo baseado na história de 
Lampião e Maria Bonita, a es-
cola tem entre seus fundado-
res um paraibano: o guarabi-
rense Zé Katimba.

Leandro Vieira contou 
que o desenvolvimento do 
enredo é debruçado de for-
ma livre sobre o cordel escri-
to há mais de 100 anos, que 
fala sobre o encontro do tes-
tamento da cigana Bruges 
de Esmeralda e o descorti-
nar do conteúdo de seus en-
sinamentos místicos.

“O rei da poesia”
Um dos maiores nomes 

da literatura de cordel no 
país, o poeta Leandro Go-
mes de Barros nasceu no mu-
nicípio de Pombal, em 19 de 

novembro de 1865, data em 
que é comemorado o Dia do 
Cordelista. Gomes de Bar-
ros já foi reverenciado por 
nomes como o modernista 
Carlos Drummond de An-
drade, que apontou o corde-
lista paraibano como o “O rei 
da poesia do Sertão”.

“No descortinar da leitura 
do folheto, a gente se depara 
com uma série de ensinamen-
tos de caráter popular sobre a 
interpretação de sonhos, com 
uma tabela que predetermi-
na dias felizes e dias de má 
sorte, com caminhos para a 
leitura da sorte na palma da 
mão e a influência dos astros 
nos caminhos humanos com 
direito, inclusive, a uma se-
mana astrológica”, explicou 
Leandro Vieira. “É material 
para delírio carnavalesco pra 
tudo que é lado. E o melhor de 
tudo é que não precisa de lon-
gas teses ou muita explicação 
para ser compreendido. É cul-
tura popular feita pelo povo e 
para o povo”, conclui o carna-
valesco à frente da Imperatriz 
Leopoldinense. Arte para o projeto baseado no folheto ‘O testamento da cigana Esmeralda’
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Na sua trajetória de três 
décadas, a autodidata 
Andrea Mariano cria tanto 
trabalhos fotorrealistas 
quanto obras com base no 
estilo da ‘pop art’

Foto: Diomedes Macedo/Divulgação

Imagens: Andrea Mariano/Divulgação

Da esq. para dir.: pintora Frida Kahlo e a atriz Marylin Monroe são algumas das personalidades internacionais da mostra, que conta com paraibanos como um Pedro Américo menino e o ex-presidente Epitácio Pessoa
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Na próxima sexta-feira, dia 31, pela manhã, 
por iniciativa do diretor da Escola Judiciária, 
o juiz federal Bianor Arruda, do Tribunal 
Regional Eleitoral, prestará uma homenagem 
a um dos grandes juristas da história da 
Parahyba: José Flóscolo da Nóbrega. Depois 
da homenagem, será lançado o ‘Dicionário 
de Direito Eleitoral’, de autoria da presidente 
da Corte, desembargadora Maria de Fátima 
Bezerra de Moraes Cavalcanti Maranhão, com 
a minha modesta contribuição, em coautoria.

À exceção de Alcides Bezerra e Mário Moacir 
Porto, dos grandes juristas que a Parahyba 
presentou ao Brasil, a grande maioria não 
era originária da capital do Estado, mas do 
interior: Umbuzeiro (Epitácio Pessoa), Serraria 
(José Rodrigues de Carvalho), Natuba (Pedro 
da Cunha Pedrosa), Patos (Paulo Bonavides) 
e Santa Luzia do Sabugí, onde nasceu José 
Flóscolo da Nóbrega, a 02 de fevereiro de 1898, 
quando Santa Luzia tinha conquistado o status 
de município. 

A propósito, essa família Nóbrega, hein? É 
uma verdadeira fábrica de juristas: Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega, promotor de 
Justiça; Napoleão Abdon da Nóbrega e Romero 
Nóbrega, pai e filho que brilharam por muito 
tempo nos Tribunais do Júri do Sertão, sendo 
que Romero chegou a ser jurista no TRE na 
década de 80 e, depois, procurador-geral no 2º 
Governo de Tarcísio de Miranda Burity; Haroldo 
Ferraz da Nóbrega e Fernando Nóbrega, 
ex-procuradores da República que atuaram 
junto ao STJ; Everaldo Dantas da Nóbrega, 
que fez carreira na Procuradoria do Banco do 
Brasil e depois foi jurista do TRE da Paraíba; 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, que 
começou no Ministério Público e depois chegou 
à Desembargadoria; o seu irmão, Francisco, 
também brilha na magistratura do Rio Grande 
do Norte, onde já é corregedor auxiliar e, mais 
ainda, Francisco Ferraz da Nóbrega Filho que 
foi procurador-geral do Ministério Público da 
Parahyba. 

Mas, sem nenhuma dúvida foi José Flóscolo 
o maior de todos os Nóbregas, basta ver o 
legado por ele deixado no campo da Filosofia, 
da Filosofia Jurídica e da Sociologia. Não 
cheguei a conhecê-lo mas, no ano em que 
nasci, 1967, ele publicava, pela Imprensa 
Universitária (UFPB), “A Teoria Egológica do 
Direito”, obra de um dos discípulos do jurista 
Hans Kelsen, o  argentino Carlos Cóssio. Sobre 
a aludida teoria eu só ouviria falar na década 
de 90, quando ainda iniciava na Ciência de 
Ulpiano.

Em 1930, Flóscolo ajudou a fundar o Instituto 
dos Advogados Parahybanos, junto com outros 
grandes advogados do seu tempo, a exemplo 
de Francisco Seráphico da Nóbrega, Horácio 
de Almeida, João Santa Cruz, José Jofilly, Osias 
Gomes, Samuel Duarte... 

Nas décadas de 40 e 50, José Flóscolo da 
Nóbrega era o primeiro nome a ser lembrado 
para falar no dia dedicado ao jurista, 11 de 
agosto. Foi ele que proferiu a aula de sapiência 
que inaugurou o curso de Direito na Parahyba, 
do qual foi um dos principais batalhadores, 
junto com Hermes Pessoa de Lima. Na mesma 
Faculdade, recepcionou o jurista e sociólogo 
russo, Georges Gurvitch, autor da tese sobre o 
Direito Social.

O seminário começará às dez horas, na 
sala de sessões do TRE e está destinado não 
apenas a estudantes de Direito, professores, 
magistrados e intelectuais, mas a toda 
comunidade. Durante o evento, o Dr. Bianor 
Arruda falará sobre o pensamento filosófico do 
jurista sertanejo e o Dr. Alexandre Luna Freire 
discorrerá sobre o seu pensamento no campo 
da Sociologia. Eu trarei algumas novidades 
sobre o cidadão, o jurista, o magistrado e o 
professor.

Além de haver sido um dos grandes 
paraibanos do século XX, José Flóscolo da 
Nóbrega continuará sendo uma grande 
referência para os profissionais do Direito que 
almejam conquistar um lugar ao sol, mediante 
trabalho constante e disciplinado estudo.

Renato César 
  Carneiro

O jurista do 
Vale do Sabugi

Professor e escritor | Colaborador

Vice-governador Lucas Ribeiro se reuniu ontem com ministro da Pesca e Aquicultura

Governo debate potencial 
da PB no setor pesqueiro

em brasília

O vice-governador da Pa-
raíba, Lucas Ribeiro, que está 
em Brasília cumprindo agen-
da oficial, se reuniu, na ma-
nhã de ontem, com o minis-
tro da Pesca e Aquicultura, 
André de Paula. O objetivo 
do encontro foi tratar de de-
mandas do estado e fortale-
cer a parceria entre a Paraíba 
e o Governo Federal.

Ainda durante a reunião, 
Lucas Ribeiro fez o convite, 
a pedido do governador João 
Azevêdo, para que o minis-
tro possa visitar a Paraíba 
para conhecer o Terminal 
Pesqueiro de Cabedelo e as 
potencialidades do estado. 
André de Paula confirmou a 
visita e destacou a relevância 
da pesca para a Paraíba, um 
dos principais setores econô-
micos do estado.

Com uma das maiores 
faixas litorâneas do Nordes-
te, a Paraíba é um grande 
produtor de pescado e o se-
tor da pesca e aquicultura é 
responsável pela geração de 
milhares de empregos, movi-

André de Paula (E) e Lucas Ribeiro ressaltaram a importância da atividade pesqueira no estado

mentando a economia local.
Lucas Ribeiro ressaltou 

a importância da visita do 
ministro para o desenvol-
vimento da atividade pes-
queira no estado. “Estamos 
empenhados em fortalecer a 
pesca e a aquicultura na Pa-
raíba e buscamos o apoio do 
Governo Federal para isso. 

Agradecemos a confirmação 
da visita do ministro ao nos-
so estado e esperamos que 
essa parceria possa contri-
buir para o desenvolvimen-
to do setor”, afirmou.

André de Paula também 
ressaltou a importância da 
Paraíba para a indústria pes-
queira e o potencial do esta-

do para o setor. “A Paraíba é 
um grande produtor de pes-
cado e tem um papel funda-
mental na economia da re-
gião. Estamos ansiosos para 
conhecer de perto as poten-
cialidades do estado e con-
tribuir para o fortalecimen-
to da pesca e aquicultura na 
região”, disse.

A renúncia do desembar-
gador Leandro dos Santos, 
dos cargos de vice-presidente 
e corregedor Regional Eleito-
ral, foi homologada pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB). Em entre-
vista ao Jornal A União, o ma-
gistrado apostou no nome da 
desembargadora Agamenil-
de Dias para ocupar o seu lu-
gar na Corte Eleitoral. O Tri-
bunal de Justiça fará a escolha 
hoje, em sessão. 

O novo membro efetivo 
deverá ocupar as mesmas 
funções eleitorais do desem-
bargador Leandro dos Santos 
durante o período de um ano. 
Respeitando o rodízio, em 
março de 2024, a mesma pes-
soa deve ocupar a presidên-
cia da Corte Eleitoral. 

O pedido subscrito pelo 
desembargador renunciando 
as funções eleitorais foi apre-
sentado na última segunda-
feira (27), pelo juiz decano, 
no exercício da presidência do 

Tribunal, José Ferreira Ramos 
Júnior. Ele estava no curso do 
seu segundo biênio, após ter 
sido escolhido pelo Tribunal 
de Justiça da Paraíba.

Segundo explicou o de-
sembargador Leandro dos 
Santos, a renúncia aconte-
ceu para equilibrar a tempo-
ralidade do mandato presi-
dencial do TRE-PB, que foi 
quebrado com a renúncia do 
desembargador José Aurélio, 
em 2016. 

“Quando o desembarga-
dor vai para o TRE a gente tem 
um biênio lá, passa um ano 
como vice-presidente e um 
ano como presidente. Por for-
ça da renúncia anterior do de-
sembargador José Aurélio, ele 
saiu mais cedo para concorrer 
ao cargo de corregedor-geral 
da Justiça, e quebrou esse biê-
nio, ficou um desembargador 
durante um ano e quatro me-
ses e outro oito meses. Para 
voltar à paridade, eu fiquei até 
março e sai para o rodízio con-
tinuar na escolha do novo de-
sembargador”, explicou, em 
entrevista ao Jornal A União. 

O magistrado comentou, 
ainda, sobre o período em 
que esteve na presidência e 
vice-presidência do TRE-PB. 
Ele ressaltou que assumiu o 
cargo em um período con-
turbado na política brasilei-
ra, mas avalia como positiva 
a sua passagem pela Corte 
Eleitoral. 

“Eu tenho esse feedback 
positivo da sociedade. Estive 
à frente do TRE no momen-
to de uma eleição muito difí-
cil, conturbado politicamente. 
Mas eu e toda a minha equipe 
conseguimos atuar com mui-
ta discrição, numa entrega 
absoluta na preparação das 
eleições e tudo foi dentro de 
um clima de extrema tranqui-
lidade. Na função de correge-
dor foi um tempo de orienta-
ções, pude percorrer todas 
as zonas eleitorais, de orien-
tações. Me sinto com aquele 
pensamento de dever cum-
prido e saio extremamente fe-
liz”, enfatizou. 

Durante a homologação 
da renúncia, após as falas de 
todos os membros da Cor-

te exaltando a passagem do 
desembargador no tribunal, 
principalmente na condução 
das eleições de 2022, o juiz fe-
deral substituto Rogério Ro-
berto Gonçalves de Abreu 
propôs voto de aplauso. 

 “O desembargador Lean-
dro toma as rédeas de sua 
vida e demonstra uma cora-
gem significativa; acompa-
nho todas as manifestações 
que destacam a sua trajetó-
ria; tenho certeza que será 
sucedido por igual valor de 
quilate do Tribunal de Justi-
ça, por isso, concluo com voto 
de aplauso”. 

Com a renúncia, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba in-
dicará outro nome para com-
por a Justiça Eleitoral. O Pleno 
do TJPB informou que a esco-
lha vai ocorrer hoje, durante 
a 2ª sessão extraordinária ad-
ministrativa, o novo membro 
efetivo, na categoria de de-
sembargador, para compor o 
TRE-PB.  A escolha tem como 
base a forma do dispositivo no 
artigo 120, § 1º, inciso I, alínea 
“a” da Constituição Federal.

Vice-presidente Leandro dos Santos renuncia
Tre-Pb

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

O Ministério Público da Pa-
raíba ajuizou, na última sexta-
feira, uma ação com pedido de 
tutela provisória de urgência 
com o objetivo de suspender o 
Processo Seletivo Simplificado 
n° 001/2023, realizado pela Se-
cretaria de Saúde do Município 
de Pocinhos, bem como suspen-
der os contratos de excepcional 
interesse público, ilegais, even-
tualmente firmados com os can-
didatos da seletiva.

A ação foi ajuizada pelo 16o 
promotor de Justiça de Cam-
pina Grande, Antônio Barro-

so Pontes Neto,  com atribuição 
regionalizada na matéria de Pa-
trimônio Público. A Promotoria 
de Justiça recebeu inúmeras de-
núncias, protocoladas na Ouvi-
doria do MPPB, dando conta de 
irregularidades diversas pra-
ticadas pelos membros da Co-
missão Avaliadora do Processo 
Seletivo n° 001/2023, realizado 
em janeiro deste ano, pela SMS 
Pocinhos.

Conforme a ação, foi apura-
do que servidores que compu-
nham a Comissão Avaliadora 
do Concurso, responsável por 

todo o trâmite do Processo Se-
letivo Simplificado, se classifica-
ram e aprovaram seus próprios 
esposos e cunhadas.

Além desses fatos, outra de-
núncia apontou que duas can-
didatas apareceram como clas-
sificadas no resultado final, 
publicado no dia 8 de feverei-
ro, em que pese não terem par-
ticipado na primeira fase do 
processo seletivo, que possuía, 
segundo o edital, caráter elimi-
natório e classificatório.

De imediato, as diligências 
empreendidas pelo promo-

tor de Justiça Antônio Barroso 
confirmaram parte das narrati-
vas, havendo violação direta da 
Constituição Federal por meio 
de afronta aos princípios basi-
lares da Administração Pública. 
“Para garantir a lisura do pro-
cesso seletivo e afastar aqueles 
que poderiam ser beneficiados, 
o edital deveria ter contempla-
do as hipóteses de suspeição e 
impedimento dos membros da 
comissão organizadora do cer-
tame, em respeito ao princípio 
da moralidade e isonomia, mas 
não o fez”, explicou o promotor.

MPPB pede suspensão de processo seletivo
em Pocinhos
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No evento, a partir das 14h30, será entregue o diploma Mulher Cidadã “Ednalda Bezerra de Lima” para 10 homenageadas

CMJP realiza sessão especial hoje
em homenagem às mulheres

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realiza nes-
ta quarta-feira, às 14h30, uma 
sessão especial em homena-
gens às mulheres dentro das 
comemorações alusivas ao mês 
de março e ao Dia Internacio-
nal da Mulher. A proposta foi 
apresentada pela vereadora Fa-
bíola Rezende (PSB) através do 
Projeto de Decreto Legislativo 
número 117/2023. Na ocasião 
haverá a entrega do diploma 
Mulher Cidadã “Ednalva Be-
zerra de Lima” a mulheres que 
se destacaram em várias áreas.

A vereadora Fabíola Rezen-
de frisou que a sessão especial 
e a entrega do diploma Mulher 
Cidadã “Ednalva Bezerra de 
Lima” são oportunidades para 
homenagear todas as mulhe-
res. “É sempre importante re-
conhecer e valorizar o trabalho 
das mulheres, especialmente no 
mês de março, dedicado às mu-
lheres”, enfatizou a parlamen-
tar, acrescentando que “também 
é um momento para se refletir 
sobre o papel das mulheres na 
sociedade e deixar bem claro 
que elas merecem e devem ocu-
par mais espaços, sobretudo em 
postos de comando”.

A sessão especial de hoje 
terá na programação a forma-
ção da mesa, a apresentação do 
Coral da Câmara Municipal de 
João Pessoa, a apresentação de 
um vídeo sobre o Mês das Mu-
lheres, a entrega do diploma 
Mulher Cidadã “Ednalva Bezer-
ra de Lima” e, por fim, os pro-
nunciamentos dos vereadores 
Marcos Henriques (PT) e Fabío-
la Rezende (PSB), que escolhe-
ram as 10 mulheres para serem 
homenageadas com o diploma.

Serão homenageadas: servi-
dora federal a e suplente de ve-

readora Cris Furtado, a pedago-
ga e advogada Bárbara Duarte 
Medeiros de Moura Rezende, 
a protetora e ativista da causa 
animal, Débora Cordeiro Ra-
malho de Araújo; a educado-
ra física e pós-graduada em Se-
gurança Pública, Iris Moreira 
Ribeiro Cavalcante; a pedago-
ga e relações públicas e mulher 
trans Márcia Gadelha; a jorna-
lista Samanda Ferreira Macha-
do; a assistente social e pós-gra-
duada em Direitos Humanos e 
Políticas Públicas, Susan Kelly 
dos Santos Melo; a militante Ka-
tiucha Maria da Cunha Gomes; 
a militante da causa feminista 
Rosiane Cruz; a contadora e sin-
dicalista Maria Aparecida Tor-
res Diniz de Almeida.

 Fabíola Rezende fez ques-
tão de enfatizar que a socie-
dade ainda procura tratar a 
mulher como um cidadão de 

segunda classe, mesmo com to-
das as provas dadas pelas mu-
lheres no que diz respeito à co-
ragem, à força e a à inteligência 
ao longo da história. “As con-
quistas são muitas das mulhe-
res na história, mas é preciso 
reconhecer que há um longo 
caminho a ser vencido e é por 
isso que as mulheres devem 
estar prontas para enfrentar e 
vencer muitos desafios no fu-
turo”, comentou.

A vereadora lembrou que 
o Brasil tem 51,1% dos 212 mi-
lhões de habitantes que formam 
a população são mulheres, mas 
quando se tratar em presença fe-
minina em funções de comando 
e ocupando cargos públicos, os 
números caem. Um exemplo é a 
CMJP que tem entre os seus 27 
integrantes apenas duas mulhe-
res. As diferenças são muitas e 
um bom exemplo é a fato de que 

as mulheres costumam receber 
salários 20% do que os homens 
quando desempenham as mes-
mas funções.

n 

A sessão 
especial de 
hoje terá na 
programação 
a formação 
da mesa, a 
apresentação 
do Coral 
da Câmara 
Municipal 
de João 
Pessoa e a 
apresentação 
de um vídeo 
sobre o Mês 
das Mulheres

Leis dos deputados Mi-
chel Henrique e Júnior Araú-
jo, que visam, além de prote-
ger as mulheres contra atos 
de agressão, fortalecer a rede 
de apoio às mulheres vítimas 
de violência foram aprovadas 
ontem durante sessão ordi-
nária da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB). Os 
textos contribuem para o en-
frentamento aos casos de vio-
lência contra a mulher. 

O deputado Michel Hen-
rique propôs que casas de fes-
tas, discotecas, boates, bares, 
restaurantes, clubes, hotéis e 
demais estabelecimentos e 
ambientes destinados ao en-
tretenimento e diversão ado-
tem medidas de auxílio à mu-
lher que se sinta em situação 
de risco ou vulnerabilidade. 
O PL 15/2023 determina ain-
da que haja, de forma ime-
diata, colaboração do estabe-
lecimento de lazer com poder 
público para o atendimento 
prioritário à vítima.

“Tendo como base um 
caso de repercussão mun-
dial ocorrido na Espanha, 
com um famoso jogador de 
futebol brasileiro, o objeti-
vo desse projeto é estabele-
cer um protocolo mínimo 
de atuação para coibir ocor-
rências de violência sexual 
em ambientes de entreteni-
mento”, argumentou o par-
lamentar.

Na matéria, o deputado 
Michel Henrique especifica 
ainda que o estabelecimento 
deverá exibir cartaz com os 
dizeres: “Violência contra a 
mulher é crime. Se você está 
em situação de risco ou sen-
do ameaçada, comunique aos 
nossos colaboradores agora 
mesmo”.

De autoria do deputa-
do Júnior Araújo, o Projeto 
de Lei (PL) 06/2023 garan-
te prioridade na matrícula 
e/ou transferência de vagas 
na Rede de Escolas Públicas 
de Ensino às crianças e ado-
lescentes, filhos (as) de mu-
lheres que tenham sido víti-
mas de violência doméstica 
ou familiar e que, como me-
dida de segurança, precisa-
ram mudar de domicílio. O 
parlamentar ressalta que le-
var a estas crianças essa mo-
dalidade de política pública 

lhes permitirá um recomeço 
de vida educacional.

Ainda segundo o projeto, 
caberá a instituição de ensino 
mais próxima ceder a vaga 
solicitada, visando de todos 
os meios garantir o bem-es-
tar da família em processo de 
readequação. “Lamentavel-
mente, a violência doméstica 
ainda representa um proble-
ma social de grandes pro-
porções e alta complexidade 
Nesse cenário, não é inco-
mum que crianças e adoles-
cente sejam testemunhas de 
cenas de violência domésti-
ca, gerando-lhes um trauma 
que necessitará ser acompa-
nhado de perto para que não 
desperte transtornos capazes 
de causar prejuízo ao desen-
volvimento e ao convívio so-
cial desses indivíduos”, justi-
ficou o deputado.

Novas iniciativas
Ainda no âmbito do com-

bate à violência contra a mu-
lher, a deputada estadual 
Dra. Jane Panta (PP) apre-
sentou um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), que altera a 
redação da ementa e dos arts. 
1o e 2o da Lei no. 11.387, de 12 
de julho de 2019, que dispõe 
sobre a vedação da nomea-
ção para cargos em comissão 
de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Maria 
da Penha.

Com o projeto da deputa-
da, além da Lei Maria da Pe-
nha, ficarão proibidos de as-
sumir cargos no âmbito da 
Administração Pública Di-
reta e Indireta, bem como em 
todos os Poderes do Estado 
da Paraíba, as pessoas conde-
nadas na Lei do Feminicídio, 
Lei do Stalking, Lei Caroli-
na Dieckmann, Lei Mariana 
Ferrer e na Lei dos Crimes 
contra a Dignidade Sexual.

Segundo Jane, o objetivo 
central deste projeto de lei é a 
ampliação das medidas para 
coibir atos de violência e cri-
mes contra a mulher, através 
da impossibilidade do autor 
que cometeu a violência assu-
mir cargos públicos.

“O espírito da lei é que o 
Poder Público Estadual dê 
exemplo, ao prever que não 
contratará agressores, colo-
cando em primeiro lugar a ga-
rantia dos direitos das mulhe-
res”, argumentou a deputada.

Leis aprovadas fortalecem 
rede de apoio às mulheres

na alpb

Juliana Teixeira 

julianaaraujoteixeira@gmail.com

Juliana Teixeira 

julianaaraujoteixeira@gmail,com

A isenção de Imposto So-
bre Serviço de Qualquer Na-
tureza (ISS) para os trans-
portes coletivos na capital 
paraibana, faltando ainda 
ser votada no plenário mas 
já com a aprovação da CCJ,  
foi alvo de critica do verea-
dor Marcos Henriques (PT) 
na sessão de ontem  na Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa. O parlamentar acres-
centou que a isenção já foi 
concedida em anos anterio-
res e as promessas de contra-
partidas das empresas não 

foram cumpridas. O petista 
alertou que em caso de apro-
vação da matéria, o municí-
pio pode está abrindo mão 
de R$ 30 milhões, em ape-
nas dois anos.

O projeto de lei, oriun-
do do Executivo munici-
pal, está em tramitação e já 
conta com parecer favorá-
vel nas comissões de Cons-
tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ) e na de Políticas Públi-
cas (CPP). A matéria ainda 
precisa de parecer favorável 
da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Ad-
ministração Pública (CFO), 

onde houve pedido de vis-
tas, para ser apreciada em 
plenário pelos parlamenta-
res da casa. 

“Sabe o que é a realidade 
quem pega transporte cole-
tivo. Está sendo estudado 
aqui na Câmara Municipal 
uma isenção fiscal que che-
ga perto de R$ 30 milhões, 
se a gente for considerar os 
dois anos. E os problemas 
são muitos, temos uma de-
manda de mais de 1.500 ro-
tas de ônibus que não estão 
sendo feitas. Nós falamos 
de promessas de isenção fis-
cal transformadas em bem
-estar para a população que 

usa o transporte, o que não 
condiz com a realidade”, 
destacou o parlamentar. 

O vereador Marcos Hen-
riques disse que é preciso 
uma contrapartida de in-
vestimentos das empresas 
de transportes públicos de 
João Pessoa para a conces-
são do benefício. E que ela 
seja cumprida pelo empre-
sariado do setor. 

“Até que ponto a gen-
te vai dar R$ 30 milhões às 
empresas de transporte co-
letivo sem a contrapartida? 
Muito pelo contrário, temos 
um reajuste de tarifa cada 
vez maior”, ressaltou.

Vereador critica isenção do ISS para empresas
transportes coletivos

A proposta foi apresentada pela vereadora Fabíola Rezende (PSB)

Foto: Marcus Antonius

O deputado Cabo Gilberto 
Silva (PL) assumiu o posto de 
vice-líder da oposição na Câ-
mara dos Deputados. O parai-
bano é estreante no Congresso 
Nacional e dos mais ferrenhos 
críticos à gestão petista.

“Agradecer ao povo pa-
raibano pelo mandato. Essa 
será a nossa missão na Câ-
mara dos Deputados. Que 

Deus abençoe a nossa na-
ção”, disse o parlamentar.

Cabo Gilberto foi eleito 
pela primeira vez em 2018 
como deputado estadual e 
alcançou a maior votação en-
tre os candidatos do Partido 
Liberal a uma das vagas na 
Câmara em 2022.

“Temos muito trabalho 
pela frente, de forma técnica, 
coerente e equilibrada devo 
estar à frente desta função”, 
concluiu.

Cabo Gilberto assume a 
vice-liderança da oposição

na câmara dos deputados

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

A Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou, na ma-
nhã de ontem, uma homena-
gem ao ex-senador e ex-gover-
nador José Maranhão. A casa 
disse sim a um projeto do ve-
reador Milanez Neto (PV), que 
denomina de Parque da Cidade 
Governador José Targino Ma-
ranhão o novo parque que está 
sendo construído no antigo ae-
roclube da capital paraibana. 

“Estamos reconhecendo 
um dos maiores homens públi-
cos de nosso estado que dedi-
cou sua vida à política. Entrou e 
saiu da vida pública sem man-
cha em sua ficha. Muito ajudou 

e contribuiu com um dos sím-
bolos maior de sua vida, junto 
com a política, que foi a avia-
ção”, defendeu Milanez Neto. 

Além do propositor da ho-
menagem, outros vereadores 
presentes na sessão de ontem 
também exaltaram elogiaram 
a vida política do ex-governa-
dor José Maranhão, destacando 
sua humildade e austeridade.

“José Maranhão nos dei-
xou e a tristeza pela perda ir-
reparável aos poucos vem sen-
do compensada pelo legado e 
pelos exemplos que ele deixou. 
Um grande homem público, que 
muito fez pela Paraíba e em fa-

vor dos paraibanos e que me-
rece de todos nós o reconheci-
mento e as homenagens. Seus 
gestos e sua postura aqui na ter-
ra estão sendo recompensados 
como homenagens como esta”, 
disse o vereador presidente da 
Casa, Dinho Dowsley (Avante). 

Além da homenagem a José  
Maranhão, a Câmara Munici-
pal aprovou projeto de lei de-
terminando que em caso de 
empate a decisão do Tribunal 
Administrativo Tributário será 
considerada vencedora a tese 
mais favorável ao contribuinte. 
A lei é de autoria do vereador 
Thiago Lucena (PRTB).

Quem também teve matéria 
aprovada foi o vereador Odon 
Bezerra (PSB). Seu projeto  ins-
titui o mês de abril como o ‘Mês 
da Conscientização da Doen-
ça de Parkinson’, denominado 
‘Tulipa Vermelha’ para ações 
de promoção de saúde e pre-
venção da patologia. 

Ela será realizada anual-
mente usando como símbolo 
da campanha a Tulipa Verme-
lha. Ainda fica estabelecido que 
as edificações públicas munici-
pais sejam incentivadas a uti-
lizar a ‘Tulipa Vermelha’ para 
lembrar a data durante o mês 
de abril. 

Homenagem ao ex-governador José Maranhão

“As conquistas 
são muitas 
das mulheres 
na história, 
mas é preciso 
reconhecer que 
há um longo 
caminho a ser 
vencido

Fabíola Rezende



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2023      15Brasil EDIÇÃO: Carlos Vieira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

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

Foco será empréstimo consignado a beneficiários do INSS e lançamento de novas regras para Parcerias Público-Privadas 

Fazenda anunciará pacote de crédito 
em abril

Giordanna Neves 

Agência Estado

O Ministério da Fazenda 
vai anunciar no mês de abril 
um conjunto de medidas so-
bre crédito, com foco no em-
préstimo consignado a bene-
ficiários do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), lan-
çamento de novas regras para 
Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) e pedidos constitucio-
nais de urgência para leis que 
tramitam no Congresso Na-
cional, como marco legal das 
garantias.

O pacote foi confirmado 
ontem pelo ministro da Fa-
zenda, Fernando Haddad. De 
acordo com ele, boa parte das 
medidas de crédito que se-
rão anunciadas e levadas ao 
Legislativo foram pactuadas 
com o Banco Central. “Dentro 
desse conjunto de medidas 
deve também entrar ques-
tões que preocupam o presi-
dente”, disse.

No âmbito do consignado, 
Haddad afirmou que deve in-
cluir a questão do crédito ro-
tativo, além do limite da ren-
da líquida mensal que pode 
ser comprometida com em-
préstimos. “Vai ser rediscu-
tida a questão do compro-
metimento da renda com 
consignado, que foi elevado 
de 30% para 45%, e o presi-
dente pediu um estudo para 
saber se esse patamar é ade-
quado ou se esse comprome-
timento está excessivo à luz 
da situação das famílias hoje”, 
afirmou.

O ministro também escla-
receu que, no mês de abril, 
serão anunciadas as novas 
regras para PPPs. Havia a 
expectativa de que esse pro-
grama fosse lançado junto 
com o projeto do novo regi-
me fiscal para o controle das 
contas públicas. “PPPs têm 
a ver com crédito também, 

porque o Tesouro Nacional 
vai entrar com aval em PPPs, 
segundo regras que vão ser 
anunciadas talvez nessa se-
mana, e talvez na semana 
que vem”, disse.

Por fim, no mesmo pacote 
de crédito, Haddad afirmou 
que serão incluídos pedi-
dos de urgência constitucio-
nal para leis que tramitam 
no Congresso e que contam 
com apoio parcial, ou quase 
total, do Ministério da Fazen-
da. Ele citou, como exemplo, a 
lei das garantias, projeto que 
cria o marco legal das garan-
tias de empréstimos. O texto 
já foi aprovado na Câmara e 
aguarda votação no Senado.

Se o tema for aprovado na 
íntegra, há a perspectiva de 
que haja vetos por parte do 
presidente em pontos contrá-
rios ao que defende a pasta 
econômica. “Lei de Garantias, 
com pequenos ajustes, nós 
queremos aprovar no Senado, 
que inclusive podem ser fei-
tos, se Senado aprovar na ín-
tegra, combinando veto pre-
sidencial para ganhar tempo 
e não voltar para Câmara. 
Isso vai ser discutido com o 
presidente das duas Casas”, 
afirmou.

Rotativo
No âmbito do consignado, 

Haddad afirmou que 
deve incluir a questão do 
crédito rotativo, além do 
limite da renda líquida 

mensal que pode ser 
comprometida com 

empréstimos

A Comissão de Ética Pú-
blica da Presidência da Re-
pública decidiu abrir ontem 
investigação para apurar 
a conduta do ministro das 
Comunicações, Juscelino Fi-
lho, que usou avião da For-
ça Aérea Brasileira (FAB) 
para ir a São Paulo e parti-
cipar de leilões de cavalos 
de raça. O ministro passa a 
ser o primeiro investigado 
do governo Lula na comis-
são. O colegiado também 
decidiu abrir uma segun-
da apuração sobre as joias 
trazidas por uma comitiva 
do governo de Jair Bolsona-
ro, em outubro de 2021. Os 
dois casos foram revelados 
pelo Estadão.

Os dois assuntos esta-
vam na pauta de hoje da 
Comissão de Ética. O cole-
giado se reúne uma vez por 
mês para julgar processos 
éticos de servidores do alto 
escalão. O Estadão apurou 
que tanto Juscelino quan-

to os funcionários públicos 
que se envolveram no escân-
dalo das joias entraram no 
“processo regular de apu-
ração com o devido proces-
so legal”.

Entre os investigados 
no caso dos diamantes de 
Bolsonaro estão o almiran-
te Bento Albuquerque, en-
tão ministro de Minas e 
Energia; o tenente-coronel 
Mauro Cid, ex-ajudante de 
ordens de Bolsonaro; e Mar-
cos André Soeiro, ex-asses-
sor de Bento Albuquerque. 
Como revelou o Estadão, 
o governo Bolsonaro ten-
tou entrar ilegalmente no 
país com as joias - presen-
te do reino da Arábia Sau-
dita. Parte das peças, ava-
liadas em R$ 16,5 milhões, 
foi apreendida na alfânde-
ga do aeroporto de Guaru-
lhos, em São Paulo.

A comitiva era chefiada 
pelo então ministro de Mi-
nas e Energia. Um assessor 
que estava com ele e carre-
gava as joias na mochila foi 
flagrado pelo funcionário 

da Receita. Em entrevista ao 
jornal, o ex-ministro disse 
que as peças eram para Mi-
chelle Bolsonaro.

O jornal revelou que o go-
verno federal fez oito tenta-
tivas de recuperar os bens e 
mobilizou os ministérios das 
Minas e Energia, Relações 
Exteriores, Fazenda, além do 
próprio gabinete para recu-
perar os diamantes.

Como funciona a apuração
Após a instauração do 

processo de apuração ética, 
a comissão dá continuidade 
à análise. Será ofertado ao 
denunciado o direito de se 
defender dos atos imputa-
dos, inclusive com a produ-
ção das provas. O colegiado 
poderá também requisitar 
os documentos que enten-
der necessário.

Após a instrução proces-
sual, o órgão vai proferir a 
decisão. Caso seja reconhe-
cida falta ética, a Comissão 
sugerir ao presidente da 
República que demita o su-
bordinado, bem como en-

viar o caso para apuração 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) ou recomen-
dar a abertura de um pro-
cedimento administrativo 
contra o servidor.

O que diz Juscelino
O ministro das Comu-

nicações afirmou hoje, em 
uma rede social, que a apu-
ração da Comissão de Éti-
ca, de maneira séria e isen-
ta, vai deixar claro “que não 
houve qualquer irregulari-
dade, tanto no uso da FAB 
como no lançamento das 
diárias de forma automá-
tica pelo sistema, uma fa-
lha que já foi identificada e 
corrigida”.

Juscelino Filho foi às re-
des sociais após reporta-
gem do Estadão revelar que 
ele empregou seu piloto de 
avião particular e o geren-
te de seu haras, em Vitori-
no Freire (MA), como fun-
cionários da Câmara com 
salários de R$ 10,2 mil e R$ 
7,8 mil pagos com dinheiro 
público. 

Comissão de Ética vai investigar Juscelino
presidência da república

Tácio Lorran 

Agência Estado

O Diário Oficial da 
União publicou ontem por-
taria do Ministério da In-
tegração e do Desenvolvi-
mento Regional que libera 
mais de R$ 1,4 milhão para 
ajuda humanitária à popu-
lação vítima das cheias no 
Acre. O dinheiro destina-
se  prioritariamente para a 
compra de cestas básicas, 
kits de higiene e de limpeza 
e colchões.

Cinco municípios estão 
entre os mais atingidos pe-
las cheias, de acordo com o 
boletim de acolhimento di-
vulgado pelo governo esta-

dual. São eles: Rio Branco, 
Assis Brasil, Brasileia, Epi-
taciolândia e Xapuri. Na 
capital, Rio Branco, há 695 
famílias desabrigadas em 
39 abrigos.

Para garantir atendi-
mento o médico às vítimas 
das enchentes, a Secretaria 
de Saúde (Sesacre) está com 
equipes de profissionais vi-
sitando diariamente abri-
gos para monitorar a saú-
de das pessoas, entre elas, 
crianças e idosos. Um gru-
po de professores da área 
de Educação Física desen-
volve atividades recreati-
vas com crianças e adoles-
centes abrigados.

Governo libera R$ 1,4 milhão para o Acre
socorro às vítimas das chuvas

Mais chuvas
O Instituto Nacional de Me-

teorologia (Inmet) mantém pre-
visão de pancadas de chuva e 
trovoadas isoladas para os pró-
ximos dias em Rio Branco e chu-
vas intensas em outras regiões 
do estado. O volume de água 
causou o transbordamento do 
rio Acre e de igarapés. A inun-

dação atingiu 48 bairros da ca-
pital do estado.

A Defesa Civil estadual in-
formou que às 18h dessa segun-
da-feira (27) o nível de medição 
do rio Acre, em Rio Branco, re-
gistrava 16,80m, ultrapassando 
a cota de alerta (13,50m) e tam-
bém a cota de transbordamen-
to (14m).

Agência Brasil

A juíza Gabriela Hardt, 
da 9ª Vara Federal de Curiti-
ba, concedeu liberdade pro-
visória a Cintia Aparecida 
Pinheiro Melesqui, a ‘Luana’, 
apontada como integrante da 
quadrilha ligada ao PCC, fac-
ção que planejava o seques-
tro do senador e ex-juiz da 
Lava Jato Sérgio Moro (União 
Brasil-PR) e seus familiares.

Como mostrou o Estadão, 
as investigações feitas pela 
Polícia Federal até o momen-
to mostram que ‘Luana’ era 
responsável pelas ‘diligên-
cias de campo’ da quadrilha. 
Ela teria alugado uma cháca-
ra na Região Metropolitana 
de Curitiba, que seria o cati-
veiro de Moro.

Na semana passada, a Po-
lícia Federal desmontou o 
grupo do PCC com a prisão 
de nove suspeitos da Opera-
ção Sequaz.

O advogado Emerson 
Vaz Piovesan, que represen-

ta Cintia no processo, ale-
gou na última sexta-feira, 
24, que sua cliente trabalha 
como babá, tem residência 
fixa e cuida de seus dois fi-
lhos, uma menina de nove 
anos e um adolescente de 14.

Ao libertar a investigada, 
Gabriela Hardt afirmou que 
‘as condições pessoais (como 
primariedade, bons antece-
dentes e residência fixa) não 
afastam as razões que sus-
tentam a prisão preventiva, 
bem como não elidem, de 
plano, a relação da reque-
rente com os graves fatos em 
apuração’.

Apesar de entender que 
‘Luana’ deveria permanecer 
temporariamente presa, a 
magistrada afirmou que, em 
virtude da ‘prioridade abso-
luta na proteção às crianças’, 
princípio da Constituição Fe-
deral, a investigada poderia 
ficar em liberdade. O mesmo 
argumento a juíza usou para 
soltar Aline de Lima Paixão, 
mãe de filhos pequenos, na 
última sexta-feira (24). 

Gabriela Hardt manda 
libertar mulher do PCC 

plano contra autoridades

Isabella Alonso Panho 

Agência Estado

Foto: Cléverson Oliveira/Mcom

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou avião da FAB para ir a São Paulo e participar de leilões de cavalos de raça



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2023     16Mundo EDIÇÃO : Carlos Vieira
EDITORAÇÃO : Ulisses Demétrio

Pelo menos 37 pessoas 
morreram após um incêndio 
num centro de migração em 
Ciudad Juarez, no norte do 
México, que faz fronteira com 
El Paso, no Texas, Estados Uni-
dos. A informação foi divulga-
da ontem pelas autoridades do 
estado mexicano de Chihuah-
ua, segundo a emissora ame-
ricana CNN.

O incêndio ocorreu no Ins-
tituto Nacional de Migração 
(INM) na manhã de ontem, 
depois que cerca de 71 mi-
grantes foram recolhidos nas 
ruas da cidade. A causa, po-
rém, é desconhecida. Também 
ainda não foram divulgadas 
as nacionalidades das vítimas.

Vinagly, uma venezuela-
na, gritou desesperadamente 
do lado de fora do centro de 
migração, para onde seu ma-
rido de 27 anos havia sido le-
vado, após ser detido em uma 
batida policial. Ele foi atingi-
do pelo incêndio, mas a espo-
sa desconhece seu estado de 
saúde. “Eles (funcionários da 
imigração) levaram-no numa 
ambulância. Não dizem nada. 
Um parente pode morrer e 
eles não dizem ‘ele está mor-
to’”, afirmou a mulher, com a 
voz embargada.

Um socorrista, que pediu 
para não ser identificado por 
não estar autorizado a falar, 
explicou que havia cerca de 70 
migrantes, a maioria venezue-
lanos, no local.

Ciudad Juárez, vizinha de 
El Paso, Texas, é uma das cida-
des fronteiriças onde perma-
necem retidos numerosos es-
trangeiros que tentam entrar 
nos Estados Unidos.

Um relatório recente da 
Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) in-
dica que, desde 2014, cerca de 
7.661 migrantes morreram ou 
desapareceram a caminho dos 
Estados Unidos desde 2014 e 
988 morreram em acidentes 
ou por viajar em condições su-
bumanas.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, propôs em fevereiro 

Acidente ocorreu no Instituto Nacional de Migração, em Ciudad Juarez, que faz fronteira com El Paso, no Texas

Incêndio deixa 37 mortos no México
tragédia na fronteira

Agência Estado

Um homem armado com 
uma faca matou duas pessoas 
e feriu dezenas em um centro 
cultural muçulmano em Lisboa, 
Portugal, ontem. Segundo a po-
lícia, um homem, de origem afe-
gã, invadiu o centro, que fica na 
região de Benfica, e esfaqueou 
as pessoas que estavam dentro 
do local com um facão. Ele foi 
baleado pela polícia e hospita-
lizado. As vítimas que morre-
ram, segundo a polícia, são duas 
mulheres de aproximadamente 
40 e 20 anos.

O primeiro-ministro de Por-
tugal, António Costa, disse que 
ainda não se sabe se o ataque 
foi um atentado terrorista. “Mas 
tudo aponta para um ato iso-
lado”, afirmou. Nenhum gru-

po havia reivindicado o ataque 
até a última atualização desta 
matéria.

O centro onde houve o ata-
que é frequentado por ismaelis-
tas, um grupo xiita minoritário 
que tem sido alvo de atentados 
em países como Paquistão e 
Afeganistão. O centro Ismaeli-
ta de Lisboa, segundo seu site, 
tem 18.500 metros quadrados 
e realiza atividades como con-
ferências, exposições e ativida-
des culturais.

Homem mata dois durante
ataque em centro cultural

em lisboa

Vítimas
Um socorrista, que 
pediu para não ser 

identificado, explicou 
que havia no local cerca 

de 70 migrantes, a 
maioria venezuelanos
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O premiê de 
Portugal, António 
Costa, disse que 
ainda não se sabe 
se o ataque foi um 
atentado terrorista

Agência Estado

novas restrições ao asilo para 
migrantes que chegam pela 
fronteira com o México, e que 
os obrigaria a solicitá-lo nos 
países por onde transitam ou 
por meio de consultas on-line.

Estas medidas são anun-
ciadas numa altura em que o 
presidente democrata é acu-
sado pela oposição republica-
na de ter perdido o controle da 
fronteira, com mais de 4,5 mi-
lhões de pessoas intercepta-
das sem documentos naquela 
região desde que tomou posse.

De janeiro a junho de 2022 
- último mês disponível - mais 
de 28.079 venezuelanos passa-
ram de maneira irregular pela 
região de Darién, superando 
haitianos e cubanos que cos-
tumavam ser os maiores gru-
pos nesta fronteira até 2021. A 
situação preocupa organiza-
ções internacionais humanitá-
rias, já que a travessia é extre-
mamente perigosa por causa 
das condições terrestres da 
selva e da existência de gru-
pos criminosos.

Embora os EUA sejam o 
desejo de grande parte dos 
venezuelanos que emigram, 
a maioria procurava os paí-
ses da própria América La-
tina, mesmo que de maneira 
provisória.

A Colômbia é o país que 
mais os recepciona, com mais 
de 2,4 milhões. Em seguida 
vem Peru (1,3 milhão), Equa-
dor (513.000) e só então EUA 
(465.000). Dos mais de seis mi-
lhões de venezuelanos deslo-
cados no mundo, mais de cin-
co milhões estão na América 
Latina e Caribe.

A China anunciou on-
tem que o novo embaixa-
dor do país na Coreia do 
Norte assumiu seu pos-
to, em um sinal que a Co-
reia do Norte está reabrin-
do em meio a relatos de 
que vem passando por di-
ficuldades pela pandemia 
da Covid-19 e pela escassez 
de alimentos.

Wang Yajun irá auxi-
liar no desenvolvimento 
da amizade tradicional en-
tre “vizinhos que dividem 
montanhas e rios”, dis-
se nesta terça a ministra 
de Relações Exteriores da 
China, Mao Ning

A ida do embaixador 
ocorre pouco após a mí-
dia estatal norte-coreana 
informar que o presidente 
do país, Kim Jong Un, inci-
tou seus cientistas nuclea-
res a aumentar a produção 
de material para a constru-
ção de bombas.

A China é a principal 
fonte de ajuda econômica 
e apoio político da Coreia 
do Norte, mas as intera-
ções foram interrompidas 

China tenta se aproximar da Coreia do Norte
nomeação de  embaixador

Foto: Wikipédia

A ministra 
de Relações 
Exteriores 
da China, 
Mao Ning, 
disse que 
o novo 
embaixador 
Wang Yajun 
irá auxiliar 
no desen-
volvimento 
da amizade 
tradicional 
entre os dois 
países

por restrições de viagens 
impostas na tentativa de 
impedir a propagação da 
Covid-19. Ainda, o apoio 
da China à Coreia do Nor-
te, como também à Rús-
sia, é visto como um ato 

de desafio à ordem mun-
dial liberal liderada pelos 
Estados Unidos. Embora 
a China tenha concordado 
com as sanções das Nações 
Unidas contra a Coreia do 
Norte por causa de seus 

testes nucleares, ela repeti-
damente garantiu apoio ao 
regime de Kim para evitar 
seu colapso e as possíveis 
consequências humanitá-
rias, militares e políticas 
que poderiam seguir.

Agência Estado

 

Pressionado por uma 
greve geral e com sinais de 
dissidência nas Forças Ar-
madas e em sua coalizão, 
o primeiro-ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu, 
concordou na segunda-feira 
(27), em adiar a última vota-
ção da reforma do Judiciário 
que amplia os poderes do 
Executivo na nomeação de 
juízes e é apontada por es-
pecialistas como uma amea-
ça à democracia do país.

A decisão foi tomada 
após milhares de israelen-
ses saírem às ruas esponta-
neamente entre domingo e 
segunda-feira (27), depois 
que o premiê demitiu o mi-
nistro da Defesa, que criti-
cou o projeto de lei. Em pro-
nunciamento, Netanyahu 
disse que congelará a refor-

ma temporariamente para 
um “diálogo real”.

O maior grupo sindi-
cal de Israel, Histadrut, que 
representa quase 800 mil 
trabalhadores das áreas de 
saúde, trânsito e bancos, li-
derou uma greve geral ao 
longo do dia de ontem, o 
que aumentou a pressão so-
bre Netanyahu para sus-
pender a reforma. Após um 
dia inteiro de negociação 
com sua coalizão, Netan-
yahu concordou em adiar 
a votação para maio. O mo-
vimento, dizem analistas, 
pode amenizar, mas não 
deve conter a crescente 
onda de protestos.

A resistência ao plano 
de Netanyahu ganhou força 
depois que ele demitiu seu 
ministro da Defesa, Yoav 
Gallant, que havia alertado 
para os riscos à democracia 
e pedido uma pausa na re-
forma.

Netanyahu adia reforma do Judiciário em 
meio a sinal de dissidência em sua coalizão

crise em israel

A intenção ao adiar a vo-
tação é, além de buscar con-
versar com sua coalizão e 
a oposição, é ver se os pro-
testos diminuem conforme 
os feriados do Ramadã e da 
Páscoa Judaica começam. 
Mas, segundo especialis-
tas ouvidos pelo Estadão, a 
tendência é que os protestos 
continuem, pois a demanda 

é que a reforma seja cance-
lada, não apenas congelada.

“Netanyahu está ga-
nhando tempo”, disse Ka-
rina Calandri, coordenado-
ra de programas e projetos 
do Instituto Brasil-Israel 
(IBI) e doutora em Relações 
Internacionais. “Ele vai ter 
pelo menos mais duas se-
manas (após o feriado de 

Pessach) para talvez nego-
ciar com outro partido po-
lítico e manter a coalizão. 
Mas também os opositores 
querem tirar Netanyahu do 
poder, então ele está numa 
situação em que está apos-
tando em tudo o que tem.”

A decisão de Netanyahu 
foi celebrada dentro e fora 
de Israel. Opositores co-

memoraram, embora ve-
jam com desconfiança a 
decisão ter vindo somen-
te agora. Os EUA, que fo-
ram os aliados que fizeram 
a crítica mais contundente 
a Netanyahu, celebraram a 
decisão “como uma oportu-
nidade para criar mais tem-
po e espaço para um com-
promisso”.

Governo busca negociações com a oposição

Carolina Marins 

Agência Estado
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A decisão foi 
tomada após 
milhares de 
israelenses 
saírem às ruas 
entre domingo 
e segunda-feira 
(27), depois que o 
premiê demitiu o 
ministro da Defesa, 
que criticou o 
projeto de lei

Em meio à paralisa-
ção, que afetou de lojas do 
McDonalds ao principal ae-
roporto de Israel, em Tel-A-
viv, milhares de manifes-
tantes se reuniram diante 
do Parlamento para man-
ter a pressão sobre o pre-

miê, que ampliou a cisão 
em sua coalizão. Enquanto 
dois ministros mais mode-
rados sinalizavam romper 
com o governo caso ele não 
suspendesse a reforma, o 
ministro de Segurança Na-
cional, Itamar Ben-Gvir, de 
extrema direita, prometeu 
renunciar se o premiê reti-
rasse a reforma.

A renúncia de Ben-
Gvir poderia levar à dis-
solução da coalizão e a no-
vas eleições se Netanyahu 
não conseguisse negociar 
com outros partidos para 
ter a maioria de 61 assentos 
no Parlamento. Com isso, 
o premiê prometeu ao mi-
nistro suspender o proje-
to pelo menos até maio e 
adotar medidas para tentar 
acalmar a crise, entre elas a 
criação de uma guarda na-
cional sob o comando do lí-
der do partido radical Otz-
ma Yehudit.
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Menos manual de “como proceder no mundo 
da influência”, como muitos livros lançados por 
influenciadores, e mais uma reflexão sobre vida, 
relacionamentos e também, seu trabalho digital, o 
“Tá todo mundo mal - o livro das crises”, não era um 
post, mas não deixava de ser mais um conteúdo em 
que Jout Jout, “abordava temas complexos de maneira 
simples”, como específica Rafaela Bernadazzi, em 
tese sobre os produtores de conteúdo no YouTube, ao 
descrever o trabalho desta youtuber, estrela da web 
brasileira no final década passada.

Entre os capítulos  de “Tá todo mundo mal” Jout 
Jout aponta “a crise das marcas que não entendem”: 
“Depois de uns nove meses de dedicação total ao 
meu amado canal no YouTube, o povo da publicidade 
começou a ver em mim uma possibilidade. Eles 
gostavam do público que eu atingia, da mensagem 
que eu passava e queriam se associar a ela. Achei 
ótimo. Além de me divertir fazendo os vídeos e deixar 
as pessoas felizinhas com eles, eu ainda poderia dar 
sugestões de marcas que me agradavam e ganhar 
um dinheiro com isso. Ia ganhar para fazer algo que 
eu já fazia de graça. O sonho dourado de todo jovem 
trabalhador”.

O sonho, no entanto, teimava em encontrar 
empecilhos de controle para se concretizar, como 
ela relata ao, por exemplo, colocar o espanto que 
causava, nas marcas que a prospectavam, o fato de 
ela não dispor de um mediakit, nem de uma tabela de 
preços.

Calcados numa posição de poder, muitas 
empresas e agenciadores não conseguiam entender 
porque ela não se encaixava no modo econométrico 
de mídia ou não se encantava pelas tradicionais 
moedas de compensação: “Eles não entendiam como 
eu não queria ficar no camarote dos shows de bandas 
de que eu não gostava, ou não queria viajar para 
lugares incríveis para fazer vídeos com os quais não 
concordava”.

A primeira ação publicitária realizada por Jout 
Jout só poderia ser, então, reflexo da necessidade 
de uma abertura ao descontrole parcial que os 
influencers  digitais, enquanto espaço de publicização, 
começavam a pedir às empresas:

 “jout jout,
 aqui é a ana, do enjoei.com — te amo tanto, 

vc é tão maravilhosa, tão especial, que não sei nem 
por onde começar. quero bolar umas artes pra gente 
aprontar juntas: jout jout + enjoei. faz algum sentido 
na sua cabeça? não sei se vc pensa em explorar toda 
essa criatividade comercialmente, nem como vc pensa. 
então, fia: pensemos juntas! se vc me achar maneira, 
podemos marcar um skype.

 bjo nos cães. :)”
“Pensemos Juntas”, ou seja, tragamos a lógica da 

co-criação para a mesa de negociação e dialoguemos 
com os parâmetros criativos daquele espaço, 
construído do nada e que precisaria ser respeitado.

No “primeiro merchan-funcking-dising”, título 
do vídeo desta ação de marca no canal da Jout 
Jout, a Enjoei pagou a Júlia para que passasse boa 
parte do conteúdo comemorando o fato de ter sido 
convidada para fazer uma ação patrocinada, para ser 
mencionada apenas perto do primeiro minuto de vídeo 
e para ter como encerramento a vaga digressão da 
youtuber ao olhar para o lado: “Ih, Choveu!”.

Entregas que talvez fossem recebidas de modo 
negativo por um tradicional contratante de visão 
econométrica, mas que não o foram - vide a repetição 
da parceria em outro momento -, porque o interesse 
da empresa estava naqueles pequenos segundos 
em que Jout Jout brinca com a meia velha que não 
gosta mais, com a roupa - que está no corpo - que 
“não serve mais”, trazendo à sua maneira os atributos 
desta empresa promotora de soluções de comércio 
colaborativo em que as pessoas podem vender aquilo 
que não mais lhes agradam.

Na abertura ao erro, na aparência 
descompromissada, na maneira descontraída, Jout 
Jout conseguiu firmar-se, portanto, como exemplo do 
paradigma da co-criação. Uma articulação, ainda 
assim, de difícil operação, vide o próprio encerramento 
do seu canal no YouTube, reflexo do conflito entre as 
pautas identitárias, tão caras a ela, e a visão comercial 
que impregna a produção de conteúdo na web desde 
meados da década passada. 

De todo modo, mesmo com a excelência da Jout 
Jout fora do portfólio da influência digital, sempre 
haverá um jovem trabalhador da web com o sonho 
dourado a ser presentificado no merchan. Sendo 
assim, nessa balança desproporcional de poder, o 
empenho à flexibilidade precisa estar, principalmente, 
nos donos das carteiras da engrenagem midiática: 
as empresas anunciantes. São estas que precisam 
abrir-se à distância gerencial que transforma em ouro 
uma singela “língua para fora” - em sinal de “nojo” - 
que a youtuber fez, no final do vídeo, numa alusão à 
identidade de nome e de logo da marca Enjoei. Um 
merchan-funcking-dising, sonho dourado no mar das 
hashtags e cifrões!

Pegada 
     Digital

José Maria Mendes
@zewan | Colaborador

A crise das marcas 
que não entendem um 
merchan-funcking-dising

Pesquisa aponta que valor de auxílios-refeições só garante almoço por 11 dias 

Alimentação fora de casa 
eleva gasto do trabalhador

Inflação no prato

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,80%

R$ 5,165
+1,52%

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

-0,32%

R$ 5,604

Libra  Esterlina

-0,57%

R$ 6,374

Ibovespa

101.185 pts

Selic

Fixada em 22 de 
março de 2023

13,75%

A inflação dos alimentos 
e o aumento do custo de vida 
comprometem a renda e a for-
ma de o trabalhador se ali-
mentar. De acordo com pes-
quisa da Sodexo Benefícios 
e Incentivos, em 2023, o va-
lor do auxílio-refeição só vai 
ser suficiente para arcar com 
metade dos dias úteis do mês. 
Para garantir o almoço, o tra-
balhador leva a refeição de 
casa ou chega a trocar o prato 
de comida por lanche para en-
caixar no orçamento mensal.

Análise da Sodexo apon-
ta que, no primeiro bimes-
tre deste ano, em compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior, empresas de 
todos os portes aumentaram 
o valor do crédito do cartão 
refeição, para atenuar a in-
flação dos alimentos. Con-
forme o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), no acumulado 
de janeiro e fevereiro, a ali-
mentação fora do domicílio 
aumentou 1,07%. Mas, con-
siderando os últimos 12 me-

ses, o índice é de 8,04%.
Conforme a Sodexo, o au-

xílio-refeição só dura 11 dias, 
dois a menos do que o cons-
tatado em 2022. As empresas 
consideram a média de 22 
dias para a realização do cré-
dito. É por causa da dispari-
dade entre o valor recebido e 
o custo da alimentação fora de 
casa, que a assistente admi-
nistrativa, Helena Machado, 
já não compra mais almoço 
em restaurantes. “Na empre-
sa, recebemos o valor diário 

de R$ 13 e podemos optar por 
alimentação fora de casa ou 
utilizar em supermercados. E 
foi o que eu fiz. Uso o valor na 
feira e levo o almoço de casa”.

Helena Machado diz que 
tem colega da empresa que 
ainda consegue encontrar res-
taurante com prato feito ao 
custo de R$ 17, mas ele tem de 
completar com R$ 4 todo dia, 
sem contar o custo da bebida. 
“O valor de R$ 13 está conge-
lado desde 2020, então, real-
mente não dá para arcar”.

n 

No acumulado 
de janeiro 
e fevereiro 
deste ano, a 
alimentação 
fora do 
domicílio 
subiu 1,07%, 
segundo o 
IPCA

Levantamento da Asso-
ciação Brasileira das Empre-
sas de Benefícios ao Traba-
lhador (ABBT) aponta que o 
valor médio que os trabalha-
dores gastam para se alimen-
tar em restaurantes de João 
Pessoa que cobram pelo quilo 
é de R$ 42,62, superior à mé-
dia nordestina de R$ 40,28 e à 
nacional de R$ 40,64. No caso 
do prato feito, a média é de 
R$ 39,21, na capital paraibana.

O vendedor de peças em 
uma concessionária em João 
Pessoa, Junior Trajano, rece-
be a quantia de R$ 16 por dia 
para arcar com sua alimenta-
ção. Ele também desistiu de 

tentar fazer o valor ser sufi-
ciente para almoçar. “Sai mais 
em conta comprar comida no 
supermercado e levar o al-
moço pronto ao trabalho. Foi 
a única solução encontrada”.

Outra forma de economi-
zar é a substituição do almo-
ço por lanches, como sanduí-
ches e salgados. A prestadora 
de serviços Fernanda da Sil-
va não recebe nenhum tipo 
de auxílio para alimentação 
e tenta “esticar” ao máximo 
o salário. “Eu levo almoço de 
casa. Quando não dá tempo 
de preparar, eu como um sal-
gado na rua. O prato mais ba-
rato nas redondezas do meu 

trabalho, em Jaguaribe, cus-
ta R$ 15. Mas a coxinha cus-
ta R$ 3. Para não gastar mais, 
não compro bebida”. 

Orientação
A nutricionista da Sode-

xo, Soraia Batista, afirma que 
a frequência no consumo de 
lanches pode ocasionar riscos 
à saúde a longo prazo. “É im-
portante escolher opções na-
turais e integrais, que mantêm 
a saciedade por mais tem-
po. Os carboidratos simples,  
como pães e biscoitos, são di-
geridos de maneira mais rápi-
da, o que faz com que se tenha 
fome mais cedo”, explica.

Ela reconhece que é um 
desafio ao trabalhador econo-
mizar e fazer uma alimenta-
ção saudável fora de casa, em 
restaurantes de autosserviço, 
e dá dicas para manter o or-
çamento mensal. “Olhe todo 
o buffet disponível e imagi-
ne como irá montar seu pra-
to. Priorize as folhas que, jun-
to das outras verduras devem 
representar metade da refei-
ção. Escolha uma opção de 
proteína, de preferência ma-
gra, e complete com arroz e 
feijão. A quantidade deve ser 
o suficiente para ficar satisfei-
to e caber no bolso”, pontua 
Soraia Batista.

Gasto médio em João Pessoa é de R$ 42,62

O prazo final para as in-
dústrias desenquadradas do 
Simples Nacional requererem 
o benefício do Fain (Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento In-
dustrial da Paraíba) termina 
nesta sexta-feira (31). O Gover-
no da Paraíba havia prorroga-
do o prazo no mês de fevereiro.

A medida de incentivo às 
pequenas indústrias do esta-
do, que saíram do Simples Na-
cional nos últimos anos, havia 
sido anunciada pelo governa-
dor João Azevêdo, no mês de 
janeiro, durante o “Pacote de 
19 Medidas” de estímulo aos 
setores produtivos. As medi-

das são voltadas ao setor in-
dustrial ou de pequenas in-
dústrias com foco no estímulo 
à produção e ao crescimento 
econômico do estado.

 Para receber o benefício do 
Fain, as pequenas indústrias, 
que foram desenquadradas 
pelo Simples Nacional nos úl-
timos anos, precisam inicial-
mente protocolar junto à Ci-
nep um projeto econômico 
financeiro, via e-mail, no en-
dereço protocolo@cinep.pb.
gov.br. No link (http://www.
cinep.pb.gov.br/portal/?pa-
ge_id=284) há um roteiro para 
os interessados no incentivo. 

Mais informações sobre como 
fazer o protocolo e o projeto 
econômico na Cinep, por meio 
do contato (83) 3113-6644.

 
Benefício

O secretário de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), Marial-
vo Laureano, que atualmente 
ocupa a presidência do Conse-
lho Deliberativo do Fain, expli-
cou a importância da prorro-
gação do prazo para inscrição 
e o mais importante: a altera-
ção na legislação do Fain, que 
trouxe benefícios às produções 
das pequenas indústrias do es-
tado da Paraíba, que foram de-

senquadradas do Simples.
 “As empresas do Simples 

Nacional quando ultrapassam 
o limite de faturamento anual 
na Paraíba (R$ 3,6 milhões) 
são desenquadradas do Sim-
ples, que tem uma carga tri-
butária menor e, quando elas 
saem, perdem competitivida-
de. Antes dessa mudança na 
legislação, essas mesmas in-
dústrias saíam do Simples e 
requeriam o benefício do Fain, 
mas apenas recebiam o benefí-
cio sobre o incremento da pro-
dução. A nova legislação in-
cluiu o benefício para toda a 
produção”, detalhou.

Prazo para adesão ao Fain termina na sexta
IndústrIas 

Custo tem feito o brasileiro substituir o tradicional prato de feijão com arroz por lanches mais baratos

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Decisão foi tomada pelo presidente Lula e afeta os contratos de empréstimos de aposentados e pensionistas do INSS

Governo sobe juros do consignado
1,97% ao mês

Weslley Galzo 

Agência Estado

O presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, 
interveio na disputa entre os 
ministérios da Previdência, 
da Casa Civil e da Fazenda e 
decidiu aumentar para 1,97% 
ao mês o limite dos juros nos 
empréstimos consignados de 
aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS). O pa-
tamar fixado pelo governo está 
dentro do “meio-termo” ne-
gociado há duas semanas por 
Carlos Lupi (Previdência), Rui 
Costa (Casa Civil) e Fernando 
Haddad (Fazenda).

O novo teto foi aprovado 
ontem em reunião do Conse-
lho Nacional da Previdência 
Social (CNPS), presidido por 
Lupi. Para a modalidade via 
cartão de crédito, a taxa máxi-
ma corresponderá a 2,89% ao 
mês. Parte dos bancos brasilei-
ros anunciou que vai retomar 
a concessão de empréstimos.

No último encontro do 
conselho, no dia 13 deste mês, 
ficou definido o corte de ju-
ros de 2,14% para 1,70%. A de-
cisão gerou reação de bancos 
públicos e privados, incluin-
do a Caixa Econômica Fede-
ral e o Banco do Brasil, que 
suspenderam a liberação de 
empréstimos a aposentados e 
pensionistas. As instituições 
financeiras alegavam falta de 
lucratividade caso a operação 
mantivesse o atual patamar.

O Conselho é responsável 
por definir o limite dos juros 
que podem ser cobrados nes-
sa linha de crédito, mas a taxa 
fica a cargo de cada institui-
ção financeira. O governo, en-
tão, abriu uma mesa de nego-
ciações para definir uma nova 
taxa de juros que reduza o cus-
to dos empréstimos para os 
aposentados e mantenha a lu-
cratividade dos bancos.

A decisão do CNPS de cor-
tar os juros gerou atrito dentro 
do governo. Lupi defendia a 
taxa implementada pelo con-
selho, enquanto Costa e Ha-
ddad argumentavam a favor 

da elevação do teto para a fai-
xa próxima dos 2%.

Na segunda-feira (27), o ti-
tular da Previdência se reuniu 
com os secretários executivos 
da Fazenda, Gabriel Galípolo, e 
da Casa Civil, Miriam Belchior, 
para chegar a um acordo sobre 
a política de juros para aposen-
tados, mas não houve acordo.

Na terça-feira passada (21), 
o presidente Lula classificou 
como “boa” a iniciativa do 
CNPS de baixar teto de juros 
da modalidade, mas criticou a 
decisão de Lupi de implemen-
tar a medida sem que antes 
fosse negociada com os bancos 
privados e tivesse seu anúncio 
acertado com a Casa Civil.

“Uma coisa que poderia ser 
boa, 100% favorável, criou um 
clima de insatisfação nos ban-
cos que precisavam ter se pre-
parado. Não pode baixar com 
a facilidade que eles querem 
que baixe. De qualquer forma, 
a tese é boa e agora nós vamos 
ver como a gente consegue fa-
zer para que os juros baixem 
de verdade”, afirmou Lula.

No mesmo o dia, o presi-
dente da Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban), Isaac 
Sidney, se reuniu com técnicos 
do Ministério da Fazenda para 
negociar uma saída que conci-
lie os interesses do governo e 
garanta “a viabilidade econô-
mica da operação de crédito 
consignado”.

n 

Ministro 
disse que 
há consenso 
entre os 
governadores 
de que a 
reforma 
defendida 
pelo Governo 
Federal é justa

Fernando Haddad avaliou que o impacto para aprovação da proposta na economia é de 10% sobre o PIB

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, afirmou 
ontem que a reforma tributá-
ria prevê uma regra de tran-
sição suave de 20 anos. As 
estimativas de impacto da 
aprovação da proposta na 
economia, segundo ele, é de 
10% sobre o PIB, na pior das 
hipóteses.

Em defesa da necessida-
de de aprovação do texto, 
Haddad afirmou que o sis-
tema jurídico brasileiro é o 
mais caro do mundo, sendo 
que 40% dos processos envol-
vem disputa tributária. “Bri-
ga para pagar ou não pagar 
imposto. Às vezes, a pessoa 
nem sabe o que deve”, disse 
durante a XXIV Marcha dos 
Prefeitos, que ocorre em Bra-
sília e é organizada pela Con-
federação Nacional de Muni-
cípios (CNM).

De acordo com o minis-
tro, a complexidade do atual 
sistema gera dúvidas sobre 
aplicação das normas. A re-
forma, segundo ele, propõe 
justiça na competitividade 
no mercado. “Disputa justa e 

vence o melhor, o mais com-
petitivo, mais eficiente”, de-
fendeu. Ele disse ainda que 
é melhor cobrar menos de 
uma base tributária maior, 
e todo mundo saber o que 
deve, garantindo transparên-
cia e simplicidade ao sistema.

O ministro afirmou tam-
bém que não há disputa por 
protagonismo ou paternida-
de na reforma tributária. Se-
gundo ele, há uma busca por 
um texto consensual para ser 
levado aos plenários da Câ-
mara e Senado.

Mais cedo, em entrevista 
à Rádio Gaúcha, o secretário 
especial dedicado à reforma 
tributária, Bernard Appy, re-
forçou que o Executivo não 
levará um texto novo ao Le-
gislativo, mas aproveitará 
as Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs 45 e 110) 
que tramitam no Congresso. 
Segundo ele, ambos os tex-
tos, ao longo do anos, chega-
ram a um ponto relevante de 
convergência.

Para o ministro da Fazen-
da há consenso entre os go-
vernadores do país de que a 
reforma tributária sobre con-

sumo defendida pelo Gover-
no Federal é justa. Ele afir-
mou que a oportunidade de 
aprovação do texto é única, 
porque o país inteiro está 
unido em torno da proposta.

“Estamos ouvindo dos 27 
governadores que essa refor-
ma tributária é justa, porque 
coloca o cidadão acima de 
tudo. Ele tem que estar no 
alto das prioridades”, disse 
ele. “Recurso do tributo so-
bre consumo tem que chegar 
a ele, porque ele que pagou”, 
acrescentou.

Haddad destacou que a 
reforma não envolve guer-
ra federativa, mas benefícios 
aos cidadãos. Ele comparou 
a proposta tributária à apro-
vação do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb). 
“Substitui estudante por ci-
dadão e vamos ter clareza do 
que significa a reforma tribu-
tária”, disse.

Compromisso 
No mesmo evento da 

CNM, o relator da reforma 
tributária, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), afir-

mou que os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), já se compro-
meteram em colocar a refor-
ma tributária em votação.

“Os entes da federação 
querem arrecadar mais, e os 
setores da economia e cida-
dãos querem pagar menos. 
Temos o desafio de não olhar 
cada um para sim, mas de 
olhar o todo. E com essa obri-
gação, temos de entender que 
a vida ocorre no município. 
O prefeito é um pouco de 
delegado, médico, psicólo-
go, um pouco de tudo. Preci-
samos ter um país mais for-
te do ponto de vista do seu 
crescimento econômico. Es-
tamos falando de promoção 
de riqueza, de geração de em-
prego e renda. Isso que vai fa-
zer nossa economia crescer e 
consolidar o estado brasilei-
ro como um país forte”, des-
tacou.

Para Ribeiro, uma boa 
reforma tributária também 
deve atender as demandas 
dos municípios. Segundo ele, 
o Congresso construíra a me-
lhor reforma para o país.

Reforma tributária terá regra de transição
20 anos

Reação
Presidente decidiu 
elevar o índice após 
rejeição dos bancos 

públicos e privados ao 
valor anteriormente 

defendido pelo governo, 
de 1,70% ao mês

Agência Estado

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) ele-
vou sua projeção para a infla-
ção de 2023 medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), apura-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
A estimativa passou de uma 
alta de preços de 4,9% previs-
ta em dezembro de 2022 para 
um aumento de 5,6% na divul-
gação de ontem.

O avanço foi motivado pelo 
“desempenho menos favorá-
vel dos preços administrados 
e dos serviços”. Foram consi-
derados principalmente a reo-
neração de combustíveis e o 
reajuste maior que o espera-
do nos planos de saúde e nas 
mensalidades escolares. Por 
outro lado, houve redução na 
estimativa de alta de alimen-
tos no domicílio.

A elevação esperada para 
os preços monitorados passou 

de 5,6% na projeção anterior 
para 8,2% na previsão atual.

“No caso dos preços ad-
ministrados, o aumento da 
previsão reflete, sobretudo, 
o impacto da reoneração dos 
combustíveis. Adicionalmen-
te, os reajustes, acima do es-
perado, dos planos de saúde 
nos dois primeiros meses do 
ano sinalizam maior pressão 
deste serviço sobre os preços 
administrados em 2023”, jus-
tificaram os técnicos Maria 
Andréia Parente Lameiras e 
Marcelo Lima de Moraes, na 
Carta de Conjuntura divulga-
da pelo Ipea.

O texto aponta ainda os 
reajustes do grupo educa-
ção como motivadores para 
a acentuada revisão na proje-
ção de alta dos serviços livres 
neste ano.

“O reajuste das mensalida-
des escolares, ocorrido em fe-
vereiro, em magnitude acima 
da estimada, fez com que a ex-
pectativa de inflação para os 
serviços educacionais saltasse 

de 5,7% para 8,5%, gerando, por 
conseguinte, um incremento 
na projeção de alta dos servi-
ços totais, que avançou de 5,4% 
para 6,0%”, apontou o Ipea.

Por outro lado, “o desem-
penho mais favorável dos ali-
mentos no primeiro bimestre 
e a melhora das expectativas 
para a safra brasileira” redu-
ziram a alta esperada para a 
alimentação no domicílio, de 
5,2% para 4,5%.

A previsão para os bens in-
dustriais saiu de alta de 3,3% 
para 3,0%, e para os serviços 
livres exceto educação saiu de 
5,4% para 5,6%. As alterações 
foram mais brandas nesses 
grupos de preços porque “não 
houve mudanças significati-
vas no cenário macroeconômi-
co brasileiro no último trimes-
tre”, explicou o Ipea.

Para a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), também 
apurada pelo IBGE, a projeção 
para o ano de 2023 passou de 
4,9% para 5,5%. 

Ipea muda projeção da inflação deste 
ano e eleva índice de 4,9% para 5,6%

alta de preços

Daniela Amorim 

Agência Estado

O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do 
Banco Central repetiu, na 
ata de seu encontro des-
te mês, o alerta sobre a de-
saceleração da concessão 
de crédito no mercado do-
méstico “maior do que se-
ria compatível com o atual 
estágio do ciclo de políti-
ca monetária”. Esse ponto 
já estava expresso no ba-
lanço de riscos do comu-
nicado da última quarta-
feira (22).

De acordo com os dire-
tores do BC, os outros dois 
principais riscos de baixa 
na inflação são a queda 
adicional dos preços das 
commodities internacionais 
em moeda local e uma de-
saceleração da atividade 
econômica global mais 
acentuada do que a pro-
jetada. O Copom enfati-

zou que, em relação a isso, 
merecem atenção particu-
lar as condições adversas 
no sistema financeiro glo-
bal depois da quebra de 
bancos nos Estados Uni-
dos e na Europa.

Já entre os riscos de 
alta para o cenário infla-
cionário e as expectativas 
de inflação, o BC ressal-
tou a maior persistência 
das pressões inflacioná-
rias globais e a incerteza 
sobre o arcabouço fiscal e 
seus impactos sobre as ex-
pectativas para a trajetó-
ria da dívida pública. Por 
fim, apontou também uma 
desancoragem maior, ou 
mais duradoura, das ex-
pectativas de inflação para 
prazos mais longos. 

Selic
Na semana passada, o 

Copom manteve a Selic em 
13,75% ao ano pela quin-
ta vez seguida. Em rela-
ção à decisão deste mês, 

o BC informou na ata, as-
sim como no comunicado, 
que a manutenção é “com-
patível com a estratégia 
de convergência da infla-
ção para o redor da meta 
ao longo do horizonte re-
levante”, que inclui 2023 e, 
em maior grau, 2024.

BC alerta para desaceleração da 
concessão de crédito no mercado

ata

Eduardo Rodrigues e 
Célia Froufe

Agência Estado
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BC ressaltou 
a maior 
persistência 
das pressões 
inflacionárias 
globais e a 
incerteza 
sobre o 
arcabouço 
fiscal 
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Diversidade

Delegado descartou que agressor tenha recebido ajuda no ataque que matou uma professora e feriu quatro pessoas

Aluno agiu sozinho dentro da escola
ataque de fúria

Ítalo Lo Re 

Agência Estado

O delegado Marcos Vi-
nicius Reis, que investiga o 
atentado dessa segunda-fei-
ra, 27, em escola na Zona Oes-
te de São Paulo, descartou 
que o agressor tenha tido aju-
da durante os ataques. Ao 
mesmo tempo, ele reforçou 
que um possível apoio pré-
vio ao estudante ainda é in-
vestigado.

“Dentro da escola não 
teve (ajuda), ele agiu sozi-
nho”, disse o delegado em 
entrevista à imprensa ontem.

Sobre o apoio prévio de 
outras pessoas, ele afirmou 
que é algo que demanda uma 
investigação por uma outra 
frente.

“Não descartamos (a par-
ticipação de outras pessoas), 
é um trabalho que demanda 
uma análise mais profun-
da”, disse. Como mostrou o 
Estadão, o estudante chegou 
a anunciar o ataque nas re-
des sociais. “A investigação 
eletrônica, assim chamada, 
demanda quebras de sigilo, 
a gente tem que pedir auto-
rização do Poder Judiciário, 
não são medidas que vão do 
dia para a noite.”

O delegado passou cer-
ca de duas horas na escola 
durante a manhã de ontem 
para participar da coleta de 
provas adicionais e, assim, 
avançar com as investiga-
ções do caso.

“Faltaram algumas ima-
gens que são importantes 
para a gente entender a di-
nâmica dos fatos”, disse. “O 
caso está esclarecido, exis-
tem imagens, e hoje (ontem) 
nós estamos complementan-
do desde a chegada dele aqui 
na escola”.

Essa reconstituição da 

cronologia, segundo ele, visa 
a entender por onde o alu-
no entrou na escola, em que 
momento colocou a máscara, 
onde tirou a faca da mochila, 
entre outros detalhes.

Nessa segunda-feira, a 
delegacia que investiga o 
caso tomou depoimento de 
32 testemunhas sobre o ocor-
rido. Segundo alunos da es-
cola ouvidos pelo Estadão, 
o autor dos ataques teria se 
envolvido em uma briga na 
semana passada. O colega 
com quem brigou, que seria 
o principal alvo dos ataques, 
não foi à aula nessa segunda-
feira, mas prestou depoimen-
to à polícia. “Já ouvimos”, 
disse Reis, sem dar mais de-
talhes sobre os conflitos que 
antecederam o atentado.

Aluno do 8º ano da escola, 
o adolescente de 13 anos es-
faqueou e matou a professo-
ra Elisabeth Tenreiro, de 71 
anos, que foi enterrada on-
tem. Outras três professoras 
e um aluno ficaram feridos.

Parentes, amigos, pro-
fessores e alunos se despe-
diram, ontem, da professo-
ra Elisabeth Tenreiro, de 71 
anos, morta em atentado a 
uma escola estadual na Vila 
Sônia, Zona Oeste de São 
Paulo. O corpo da docente 
foi velado na capela do Ce-
mitério do Araçá, também 
na Zona Oeste, com a pre-
sença de centenas de pes-
soas. O autor das agressões 
foi um aluno da unidade, de 
13 anos, que foi apreendido.

“Muito obrigado pelo o 
que fez por nós. Vamos lhe 
amar para sempre“, dizia 
um cartaz levado por duas 
alunas. Ela também foi ho-
menageada na manhã de 

ontem em uma vigília em 
frente ao colégio, onde ha-
via começado a dar aulas 
este ano. Em um dos carta-
zes, no muro da escola, se lia 
“Professora Elisabeth, pre-
sente! Chega de violência!!!”. 
Ao lado da frase, a foto da 
educadora.

A professora de Ciências 
foi atingida pelos golpes nes-
ta segunda-feira, 27, quando 
fazia a chamada, segundo 
relata um aluno que teste-
munhou o crime. Ela é des-
crita como uma educado-
ra calma, apaixonada pela 
ciência e que adiou a apo-
sentadoria para seguir na 
sala de aula.

“Era um ser humano 
de luz”, diz a aluna Maria 
Eduarda Jardim, de 14 anos, 
aluna de Bete. “Ela era bai-

xinha. A gente chamava de 
“Vovó Beth” e ela me cha-
mava de “minha flor” por 
causa do meu sobrenome.”

Na cerimônia, o genro de 
Elisabeth lembrou que ela 
era “corintiana roxa e sam-
bista fanática admiradora 
da Tom Maior”. O hino da 
escola foi cantado enquan-
to o corpo era sepultado. 
Fã de carnaval, a professo-
ra também tinha afinida-
de com outra agremiação, 
a Pérola Negra. Na hora da 
saída para o enterro, foram 
ouvidas sirenes da Guarda 
Civil municipal e salva de 
palmas.

Ao lado do caixão, a pro-
fessora de Educação Física 
Cíntia Barbosa se emociona-
va a cada um dos alunos que 
iam abraçá-la. Ela foi res-

ponsável por imobilizar o 
agressor enquanto outra do-
cente, Sandra Pereira, conse-
guiu retirar a faca das mãos 
do aluno.

“Obrigado por ter vindo 
prestar homenagem para a 
professora Beth”, dizia Cín-
tia. Logo em seguida, era 
novamente cumprimenta-
da por professores e pais 
de alunos. “Obrigado por 
ter evitado algo ainda pior 
com tanta criança”, disse um 
pai. Com a voz embargada, 
a educadora mal respondia. 
“É verdade…, obrigada…”.

Eram as poucas pala-
vras que Cíntia conseguia 
articular em meio aos elo-
gios. “Agora é hora de pres-
tar nossa homenagem a pro-
fessora Bete… um exemplo”, 
disse ela.

Enterro tem palmas para “Vovó Beth”

n 

A professora 
de Educação 
Física, Cíntia 
Barbosa, que 
imobilizou o 
agressor, se 
emocionou 
durante o 
velório da 
colega morta

Emilio Sant’Anna 

Agência Estado

Sob a coordenação-geral 
do professor Cláudio Dybas, 
a equipe de pesquisadores do 
Programa Estratégico de Estru-
turas Artificiais Marinhas da 
Paraíba (Preamar-PB) realizou 
reunião de alinhamento na últi-
ma sexta-feira (24), para discutir 
o andamento do projeto e traçar 
planos para a fase 1 do progra-
ma, que prevê planejamento, es-
tudos, pesquisas, diagnósticos 
ambientais e reuniões públicas 
com a comunidade. 

O professor Dybas expli-
cou sobre os próximos passos 
a serem dados no Preamar-PB, 
principalmente sobre o detalha-
mento dos procedimentos e ne-
cessidades para o requerimen-
to do licenciamento ambiental, 
que é a prioridade da Fase 1. Os 
pesquisadores fizeram apresen-
tações sobre os projetos de pes-
quisas que eles vêm desenvol-
vendo e que convergem com as 
necessidades do programa.

Além disso, foram discuti-
dos os principais desafios que 
a equipe irá enfrentar e possí-
veis soluções para superá-los. 
Foi enfatizada a importância 
da comunicação e da colabora-
ção entre os membros da equi-
pe, bem como a necessidade de 
manter um cronograma de tra-
balho rigoroso para cumprir os 
prazos estabelecidos. Ao final 
da reunião, foram definidas al-

gumas ações a serem tomadas 
nos próximos dias. 

O Preamar-PB fará a pro-
posta do projeto técnico a ser en-
viado para o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma), que fará a análise inicial da 
proposta para a construção do 
Termo de Referência (TR), com 
vistas à avaliação dos impactos 
ambientais. Paralelo ao reque-
rimento da licença ambiental, 
serão feitas ações de Programa 
de Educação Ambiental, Res-
tauração de Corais e Comuni-
cação Social. 

O objetivo do Preamar-PB 
é promover o desenvolvimento 
sustentável da região litorânea 
do Estado da Paraíba. O pro-
grama busca integrar a conser-
vação da biodiversidade mari-
nha e costeira com a melhoria 
da qualidade de vida das co-
munidades locais, por meio de 
atividades que promovam a 
educação ambiental, a pesqui-
sa científica, o turismo susten-
tável, a geração de renda e o for-
talecimento da economia local.

Com o Preamar PB, busca-
se conciliar o uso dos recursos 
naturais com a preservação do 
meio ambiente e o desenvolvi-
mento social e econômico da 
região. Assim, o programa tem 
como objetivo contribuir para a 
construção de um futuro mais 

Pesquisadores debatem execução do programa ambiental
preamar-pb

justo e equilibrado para as co-
munidades costeiras da Paraíba.

Sobre o Premar-PB
É uma iniciativa do Governo 

do Estado da Paraíba, por meio 
da Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep) em 
parceria com o Polo de Inova-
ção, do Instituto Federal da Pa-
raíba que prevê um conjunto de 
ações socioambientais que tem 
como base a utilização de reci-
fes artificiais, a criação de áreas 
temáticas para o mergulho con-
templativo e a restauração dos 
ambientes coralíneos naturais.

O Programa representa um 
marco na gestão costeira inte-
grada no estado e será desen-
volvido ao longo de quatro anos. 

Tem como meta o lançamento de 
10 mil blocos de recifes artificiais 
marinhos (RAM), distribuídos, 
possivelmente, em 10 pontos da 
plataforma continental rasa da 
Paraíba. 

As áreas serão definidas 
após a realização de estudos 
ambientais, com a participação 
dos segmentos ligados ao tu-
rismo, à pesca e à navegação. 
Além disso, serão definidos uma 
área para mergulho temático, 
um programa de restauração 
ecológica dos ambientes coralí-
neos naturais, um plano de uso 
das áreas marinhas naturais e 
artificiais, a formação de pro-
fissionais especializados para 
atuar no turismo náutico e de 
pesca, um programa de educa-

ção ambiental de forma trans-
versalizada e curricularizada, 
a produção de ciência e a ino-
vação, principalmente, duran-
te o diagnóstico e o monitora-
mento ambiental o que será feito 
em parceria com as Instituições 
Científicas e de Inovação Tecno-
lógica (ICTs).

A primeira fase dos traba-
lhos consiste no planejamento, 
estudos, pesquisas, diagnósti-
cos ambientais e reuniões pú-
blicas com a comunidade. Na 
segunda fase do programa, se-
rão instaladas as estruturas em 
concreto, em locais previamen-
te determinados pelos estudos; 
por último, será feito o monito-
ramento do resultado das ações 
do Programa.

Pesquisadores do Preamar-PB farão o diagnóstico e o monitoramento ambiental no litoral do estado

Foto: Acervo Mar Aberto/LEAC-UFPB

O Governo do Estado, 
por meio da PBTur e da 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, promove ações para 
divulgar o Destino Paraí-
ba, no Rio Grande do Sul. 
Nessa segunda-feira (27), 
em parceria com a Secre-
taria de Turismo de João 
Pessoa e ABIH, teve iní-
cio o roadshow Cativan-
do o Brasil 2023, promovi-
do pela operadora Cativa 
nas cidades de Passo Fun-
do, Santa Cruz do Sul e 
Caxias do Sul.

Ao todo, cerca de 150 
agentes de viagens passa-
rão pelo processo de capa-
citação do Destino Paraíba 
e participarão de rodadas 
de negócios com os geren-
tes comerciais da rede ho-
teleira da capital.

Em seguida, a comiti-
va paraibana segue para 
Porto Alegre, onde parti-
cipa da 37ª Feira de Negó-
cios Turísticos Ugart, even-
to acontecerá sexta-feira e 
sábado no Centro de Even-
tos do Barra Shopping Sul. 
A feira deve reunir previ-
são de mais de 300 empre-
sas expositoras e mais de 
2.800 agentes de viagens.

Destino PB 
é destaque no 
Sul do país

turismo

Apuração
A Polícia Civil ouviu 
dezenas de pessoas 

para esclarecer como 
ocorreu o ataque do 

estudante de 13 anos a 
escola na Zona Oeste 

de São Paulo

Enterro da professora Elisabeth Tenreiro foi marcado por muitas homenagens de amigos e alunos

Foto: Bruno Escolastico/Estadão
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Funad realiza de 2 a 4 de abril programação alusiva à data mundial com palestras, seminários e exposição

Evento conscientiza sobre autismo
inclusão

O Governo da Paraíba, 
por meio da Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad), promove uma progra-
mação especial alusiva ao 
Dia Mundial de Conscien-
tização do Autismo. As ati-
vidades começam, neste 
domingo (2), com uma ca-
minhada organizada por en-
tidades voltadas às pessoas 
com autismo.

Na segunda-feira (3), a 
partir das 8h, no auditório 
Jimmy Queiroga, da Funad, 
em João Pessoa, ocorre o Se-
minário TEA: descobertas 
e avanços. Este ano, o tema 
da campanha nacional será: 
“Mais informação, menos 
preconceito”. A abertura vai 
ser realizada pela presiden-
te Simone Jordão, com parti-
cipação da presidente da As-
sociação Integrada das Mães 
de Autistas (Aima), Elaine 
Araújo.

A solenidade prossegue 
com apresentação de talen-
tos e artes, com usuários da 
Coordenação de Educação 
Integrada/Autismo (Codei), 
da Funad, sob a orientação 
da professora de música, 
Paula Dantas. Em seguida, 
será a vez da palestra da as-
sessora técnica da Institui-
ção, Alice dos Santos, que 
discorrerá sobre a Rede Pú-
blica de Atendimento à Pes-
soa com TEA.

O evento também terá a 
participação da coordena-
dora especial da Pessoa com 

Deficiência do Município 
de João Pessoa, Nydia Fa-
rias, seguida do médico Es-
tácio Júnior, que abordará o 
tema “Identificação e Inter-
venção das Comorbidades 
Associadas ao Transtorno 
do Espectro Autista”. Em to-
dos os módulos, haverá de-
bates e espaço para esclare-
cer dúvidas.

O seminário continua 
à tarde, com o musical do 
usuário da Codei, Guilher-
me Araújo, desta vez sob a 
condução da professora e te-
rapeuta Raquel Apolinário. 
Em seguida, a Intervenção da 
Arte sobre o Autismo, será o 
tema abordado e envolverá 
reabilitadores da instituição, 
seguida de debate.

Para dar continuidade, se-
rão discutidas as experiên-
cias do autismo na vida adul-
ta, com o relato do estudante 
do IFPB, Bruno Brito Cos-
ta, e mediação da psicóloga 
da Codei, Aline Fonseca. Os 
desafios e perspectivas da 
intervenção com autistas na 
adolescência e vida adulta se-
rão outros temas abordados.

O sem i ná r io  ter m i-
na com discussão sobre as 
alternativas pedagógicas 
para inclusão de alunos 
com transtorno do espec-
tro autista, com participa-
ções de psicopedagogas e 
pedagogas da Funad, segui-
da de debate. Enquanto du-
rar o evento, reabilitadores 
desenvolvem atividades de 

recreação com os usuários, 
na piscina e ginásio de es-
portes.

Na terça-feira (4), a Fu-
nad estará com ativida-
de restrita às famílias dos 
usuários atendidos na ins-
tituição. Será o treinamen-
to parental, baseado em vi-
vências, abordando entre 
outras coisas, atividades de 
vida diária, manejo com-
portamental, sexualidade 
da pessoa autista e orienta-
ções de primeiros socorros. 
Durante toda a semana, a 
Funad reforça o Censo Es-
tadual da Pessoa com Defi-
ciência para ampliar a cole-
ta de dados de pessoas com 
autismo na Paraíba.

n 

Funad vai 
intensificar 
a coleta de 
dados para 
o Censo 
Estadual da 
Pessoa com 
Deficiência 

Atividades serão realizadas no auditório Jimmy Queiroga, na sede da entidade, localizada no Pedro Gondim, em João Pessoa

Foto: Ortilo Antômio

As crianças internadas na 
Ala Pediátrica do Hospital de 
Trauma de Campina Grande 
viveram uma manhã dife-
rente, ontem, com um pique-
nique realizado para aque-
las que estavam com dietas 
sem restrições e livre para se 
movimentarem. A primei-
ra edição do ‘Piquenique no 
Jardim’ foi uma iniciativa do 
setor de nutrição da unidade 
hospitalar.

Segundo a coordenadora 
clínica da Nutrição, Carmen 
Spá, o piquenique foi a reali-
zação de um desejo coletivo 
entre profissionais, pacientes 
e mães. “A ideia da ativida-
de foi minimizar o impacto 

da hospitalização da crian-
çada e familiares, tornando
-a mais leve e mais humani-
zada”, destacou Carmen.

O evento teve como obje-
tivo tirar as crianças do am-
biente hospitalar fechado, 
promover contato com a na-
tureza e a interação com ou-
tras crianças e tornar o trata-
mento humanizado.

A coordenadora de en-
fermagem da Ala Pediátri-
ca, Emanuelle Marie, afirmou 
que a ação é de grande im-
portância para humanizar 
o atendimento no ambiente 
hospitalar, pois na unidade 
de saúde tem crianças inter-
nadas por períodos longos e 

com o piquenique elas pude-
ram ter contato com a natu-
reza e sociabilizar com ou-
tros pequenos. “Sabemos que 
ações como essa têm grande 
impacto na saúde emocional 
dos pacientes”, destacou Ema-
nuelle.

Para a mãe do pequeno 
José Roberto, de seis anos, que 
se encontra internado após 
passar por uma cirurgia de 
apendicite, o piquenique foi 
uma ação muito positiva. “Foi 
bom o contato do meu filho 
com o sol, fazia tempo que 
meu filho estava na enferma-
ria sem ver o sol e também 
sem interagir com crianças”, 
disse Hosana Campos.

Piquenique anima crianças no Trauma de CG
humanização

Ação
Com a atividade, 

os internos tiveram 
contato com a natureza 
e puderam sociabilizar 
com outras crianças na 

mesma situação 

Iniciativa foi destinada às crianças internas que 
estavam com dietas sem restrições e dificuldades para 
se locomoverem. Intuito da atividade foi o de reduzir 

o impacto da internação no psicológico dos pequenos, 
contribuindo para a humanização hospitalar

Foto: Secom-PB

A Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
da Paraíba publicou edital nº 
001/2023, convocando orga-
nizações da sociedade civil a 
se candidatarem para ingres-
sar no Conselho Estadual de 
Direitos da Mulher (CEDM) 
para o biênio 2023-2025. O 
conselho, estabelecido pela 
Lei Estadual nº 5.448/1991, 
tem como objetivo promo-
ver políticas que eliminem 
a discriminação e a violên-
cia contra as mulheres e ga-
rantam sua plena cidadania 
e igualdade de direitos em 
todos os níveis de atividades 
políticas, sociais, culturais e 
econômicas.  

Segundo o edital, a con-
vocação para candidaturas 
selecionará 12 organizações 
para representar o movimen-
to feminista no conselho du-
rante o biênio. As organi-
zações interessadas devem 
atender às condições esta-
belecidas pela Lei Estadual 
nº 5.448/1991 e suas emen-
das, além de não terem pen-
dências administrativas ou 
legais.

As representantes das 
entidades da sociedade ci-
vil interessadas em integrar 
o CEDM devem preencher 
o formulário eletrônico ate o 
dia 31 de abril.

O processo de inscrição 
será conduzido por um co-
mitê eleitoral designado no 
edital da Secretaria da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, publicado em 24 de mar-
ço de 2023, no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba. O co-

mitê pode ajustar o cronogra-
ma com justificativa e ampla 
publicidade. As organizações 
selecionadas preencherão 12 
vagas, cada uma com um re-
presentante titular e um su-
plente. 

O conselho é composto 
por 18 membros titulares e 
18 suplentes, incluindo qua-
tro representantes do Poder 
Executivo, um do Legislativo 
e Judiciário e 12 de organiza-
ções da sociedade civil. O co-
mitê eleitoral preparará e as-
sinará as cédulas de votação. 
Organizações interessadas 
podem se candidatar seguin-
do os procedimentos especi-
ficados no edital. A composi-
ção do conselho visa refletir a 
diversidade e inclusão do ati-
vismo pelos direitos das mu-
lheres no Estado da Paraíba.

Com o edital, a Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana espera 
ampliar a participação da so-
ciedade civil e garantir a re-
presentatividade necessária 
para o Conselho Estadual de 
Direitos das Mulheres, forta-
lecendo a luta pelos direitos 
das mulheres e da diversida-
de humana em todo o estado. 

Governo abre chamada 
para organizações civis

conselho da mulher

Pelo QR Code é possível 
acessar o formulário de 
inscrição de candidatura
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As duas conquistas do Sousa ocorreram fora de casa, sendo a primeira em Patos e a outra em Campina Grande

Título será especial
no marizão

O Botafogo entra em 
campo, hoje, pela disputa 
do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino Sub-
20. As Belas recebem as xa-
rás cariocas, a partir das 

15h, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, por con-
fronto válido pela terceira 
rodada, tentando somar os 
primeiros pontos na dispu-
ta da competição.

Até aqui o clube ainda 
não conseguiu somar. Em 
duas partidas disputadas 

acumulou derrotas por 3 a 0 
e 7 a 0, para Minas Brasília-
DF e Flamengo-RJ, respecti-
vamente. Com a campanha, 
a equipe paraibana ocupa a 
vice-lanterna do grupo D. O 
líder do grupo é o UDA, de 
Alagoas, juntamente com o 
Cefama-MA. Cada clube faz 

nesta fase cinco jogos e por-
tanto o Botafogo ainda tem 
boas chances de brigar pela 
classificação.

“Acreditamos que va-
mos melhorar a nossa con-
dição física a partir da ter-
ceira partida. A ideia é fazer 
um bom jogo, marcar um 

gol e administrar o resul-
tado, pois vamos enfrentar 
um clube que tem potencial 
técnico, tático, estrutural 
e financeiro”, disse Gleide 
Costa, treinadora do alvi-
negro paraibano.

O Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino Sub-20 

é disputado na 1ª fase por 20 
clubes distribuídos em qua-
tro grupos de cinco clubes 
cada. Na 2ª fase, os dois me-
lhores classificados de cada 
grupo se enfrentam em con-
frontos de mata-mata até ser 
conhecido o grande cam-
peão do torneio nacional.

Dono da melhor campanha 
do Campeonato Paraibano 2023, 
o Sousa chega para a decisão da 
competição contra  o Treze com 
a vantagem de decidir a segunda 
partida que vai apontar o grande 
campeão no Estádio Marizão, no 
dia 8 de abril, em Sousa. O Dinos-
sauro vai em busca de seu tercei-
ro título estadual e tenta uma con-
quista inédita jogando diante do 
seu torcedor. 

Em 1994, a competição reuniu 
na disputa de um quadrangular 
final, as quatro melhores equipes 
daquela edição: Atlético, Botafogo, 
Nacional e Sousa. O Dinossauro re-
cebeu o Atlético para comemorar o 
título, isso porque o clube já havia 
se consagrado campeão na penúl-
tima rodada após ter vencido o Na-
cional, em Patos, por 2 a 1. Em 2009, 
conquistou o bicampeonato contra 
o Treze. Na primeira partida, em-
pate em 1 a 1, em Patos, na decisão 
em Campina Grande, a vitória por 
2 a 1 colocou o clube no topo do fu-
tebol estadual da temporada. Ape-

sar de bicampeão estadual, o clu-
be jamais conseguiu levantar a taça 
jogando como mandante.  

O alviverde teve a primeira 
oportunidade de conquistar o tí-
tulo da competição jogando como 
mandante, em 2021, contra o Cam-
pinense, sem a presença da torci-
da por conta do período da cri-
se enfrentada na pandemia, que 
impedia a presença de torcidas 
nos estádios brasileiros. Para tan-
to, o clube teria de reverter a van-
tagem do empate adversário, mas 
foi justamente o empate em 0 a 0 
que impediu a conquista do 3º tí-
tulo. Agora, o destino fez questão 
de, novamente, colocar uma equi-
pe de Campina Grande pelo cami-
nho na tentativa de buscar o seu 3º 
troféu no torneio. 

“Naquela oportunidade en-
frentamos o Campinense com a 
obrigação de tirar a vantagem de 
jogar pelo empate. Mas fora de 
campo jogamos desfalcados de 
nosso 12º jogador, que poderia fa-
zer a diferença, não contamos com 
o nosso torcedor por conta dos 
protocolos de segurança contra a 
Covid 19. Agora o cenário é dife-

rente, vivemos uma grande fase e 
teremos novamente uma equipe 
de Campina Grande. Desta vez, 
vamos tentar mudar o desfecho 
da história para garantir o nosso 
primeiro título jogando em casa”, 
comentou o presidente Aldeone 
Abrantes. 

Os dois finalistas chegam como 
donos das melhores campanhas, 
o Sousa com o retrospecto de sete 
vitórias, dois empates e duas der-
rotas nas 11 partidas disputadas. 
Com o mesmo número de jogos 
que o alviverde, o Treze obteve 
cinco vitórias, quatro empates e 
duas derrotas. Dinossauro e Galo 
reeditam a decisão do Estadual de 
2019. Para Aldeone Abrantes, con-
quistar o título em casa será a co-
roação para a cidade e a realização 
pessoal de mais de 30 anos dedica-
dos ao clube. 

“Tenho alma de guerreiro. Esse 
título foi me dado quando, aos 
meus 18 anos, conquistei o meu 
primeiro cargo público como ve-
reador da cidade, de lá para cá já 
se passaram mais de quatro déca-
das consecutivas deste mandato. 
No Sousa, tenho uma trajetória de 

mais de trinta anos dedicados ao 
clube. Há toda uma comoção da ci-
dade em torno desse título, no en-
tanto, serão dois jogos, que teremos 
de manter o equilíbrio, pois esta-
mos na iminência da maior con-
quista do clube dentro de nossa ci-
dade”, finalizou.

O campeão da competição será 
conhecido após o desfecho dos 
confrontos finais entre Sousa e Tre-
ze. O primeiro acontece no próxi-
mo sábado (1), a partir das 16h30, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande. O jogo da volta, que vai 
apontar o campeão, será disputa-
do no dia (8) de abril, no Estádio 
Marizão em Sousa.

Torcida única 
Os dois jogos decisivos das se-

mifinais do Campeonato Parai-
bano realizados no último fim 
de semana, em Sousa e Campina 
Grande, mobilizaram 13.217 tor-
cedores e marcaram os dois maio-
res públicos da competição. No en-
tanto, preocupado com o histórico 
de violência envolvendo as torcidas 
de Sousa e Treze, a diretoria do clu-
be sertanejo revelou à reportagem 

do Jornal A União que vai solicitar 
ao Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) que a partida no Estádio o 
Marizão seja realizada apenas com 
a presença de torcida única.

O último confronto entre as 
duas equipes foi marcado por 
cenas de violência protagoniza-
das por torcedores no entorno do 
Estádio Marizão, em Sousa, no 
decorrer e após a partida dispu-
tada pela segunda fase do Cam-
peonato Paraibano na tempora-
da passada.

Botafogo
Eliminado do Campeonato Pa-

raibano, o Botafogo segue no mer-
cado em busca de nomes para 
compor o elenco que vai disputar 
a Série C do Brasileiro e, ontem, 
anunciou a contratação do trei-
nador Leston Júnior como tam-
bém a chegada do novo executi-
vo de futebol, Renan Mobarack, 
profissional com vasta experiên-
cia na série C. O Belo quer dar a 
volta por cima a partir do dia 2 de 
maio quando começa a competi-
ção e a estreia será contra o Ope-
rário-PR, no Almeidão.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Botafogo busca a primeira vitória, hoje, no Almeidão 
brasileiro feminino
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goA torcida do Sousa lotou o 
Marizão no último domingo e 

deve fazer o mesmo no próximo 
dia 8, quando terá a chance de 
comemorar um título em casa
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Paraibano vai integrar a Seleção Brasileira na disputa de mais uma edição dos Jogos Pan-Americanos, agora no Chile

Netinho garante vaga em competição
taekwondo

O paraibano Edival Pon-
tes, o Netinho, que integra a 
Seleção Brasileira Adulta de 
Taekwondo desde 2016, ga-
rantiu vaga no Torneio Classi-
ficatório para os Jogos Pan-A-
mericanos Santiago 2023, que 
vai acontecer no Chile ao ven-
cer o cubano Ormis Daniel La-
gar, na categoria até 68kg. A 
disputa aconteceu na última 
quinta-feira, 23, na Arena Ca-
rioca 1, no Rio de Janeiro. 

“Por ser uma luta, fica um 
pouco mais pesado. Se per-
desse ficaria o dia inteiro no 
ginásio, repescagem... Eu nun-
ca cheguei numa competição 
tão tranquilo, mas quando 
entrei fiquei nervoso. Isso me 
deixou um pouco cansado na 
luta. Mas graças a Deus deu 
tudo certo, e agora vamos para 

o bi nos Jogos Pan-America-
nos”, disse o atleta em entre-
vista para o Comitê Olímpico 
do Brasil (COB).

Netinho foi ouro em Lima 
em 2018, quando conquistou 
o Pan-Americano da modali-
dade e no mesmo ano, o pa-
raibano foi escolhido como 
o melhor atleta de taekwon-
do pelo Prêmio Brasil Olím-
pico. Em 2022 foi vice-cam-
peão mundial de taekwondo. 

A medalha de prata na cate-
goria até 74 kg, veio da com-
petição disputada em Gua-
dalajara, no México, e foi a 
primeira medalha do parai-
bano em Campeonatos Mun-
diais Adultos. No currículo, 
o atleta de 25 anos, que mora 
no Rio de Janeiro, reúne ain-
da medalhas de campeona-
tos Sul- Americano e Jogos 
Militares. 

O atleta conheceu o taek-

wondo aos sete anos e aos 10 
formou faixa preta. Aos 12, 
foi campeão brasileiro pela 
primeira vez, na categoria de 
base, e em 2013 garantiu vaga 
na seleção de base quando dis-
putou o primeiro campeonato 
internacional, já conquistan-
do o lugar mais alto do pódio. 
Em 2014 foi campeão olímpico 
e mundial juvenil, mesmo ano 
em que foi eleito o melhor atle-
ta da modalidade.

Ano de 2023 vem sendo atípico no 
futebol brasileiro e não faltam 
surpresas nos campeonatos 

estaduais, onde clubes tradicionais estão 
fora das finais. No Paulistão, o Palmeiras 
segue imbatível, mas não vai decidir o título 
com outro grande, pois Santos, Corinthians 
e São Paulo ficaram no meio do caminho 
e o interior mostrou força, levando o Água 
Santa para as finais que começam neste 
fim de semana. No Rio de Janeiro a surpresa 
foi menor, apenas o Botafogo ficou de fora 
das semifinais, onde o Volta Redonda se 
destacou.

Nas Minas Gerais, a final vai ser entre 
Atlético e América, já que o Cruzeiro 
foi eliminado. No Rio Grande do Sul, o 
Internacional foi eliminado pelo Caxias que 
decidirá com o Grêmio. Deixando de lado 
o Sul e o Sudeste e vindo para o Nordeste 
encontramos o CSA fora das semifinais do 
Alagoano e o interior, representado pelo 
ASA, na decisão contra o tradicional CRB. 
No Baiano, a mesma coisa com o Vitória que 
ficou na fase classificatória. Estão decidindo 
Bahia e Jacuipense. No Ceará não deu zebra, 
já que Fortaleza e Ceará brigam pelo título. 
No Maranhão, o Sampaio sobrou também. 
Na Paraíba, a situação ainda é mais 
crítica porque Botafogo e Campinense que 
dominavam o futebol paraibano desde 2012 
ficaram de fora das finais.

O Campinense nem sequer chegou às 
semifinais e vive, a exemplo do Botafogo, um 
ano de eliminações. A primeira foi na Copa 
do Nordeste com uma campanha desastrosa 
e, no meio do caminho, a Copa do Brasil. No 
Campeonato Paraibano terminou em sexto 
lugar, atrás do Nacional de Patos, perdendo 
calendário para a temporada de 2024, caso 
não consiga o acesso para a Série C deste 
ano. A Raposa disputa a Série D após a 
queda em 2022. E o Botafogo? Pela saúde 
financeira e tradição, maior número de 
títulos no futebol do estado, seu desempenho 
se assemelha ao rubro-negro de Campina 
Grande.

 Caiu na pré-Copa do Nordeste e na 
Copa do Brasil. Chegou às semifinais do 
Paraibano nos acréscimos do jogo contra 
o Nacional de Patos, mas caiu de forma 
humilhante, vergonhosa, ao sofrer uma 
goleada de 5 a 1, no Estádio Marizão, para o 
Sousa, abrindo mais uma crise na Maravilha 
do Contorno depois de uma semana 
tumultuada.

Observa-se, nesse contexto, que o futebol 
do interior tem crescido bastante nos últimos 
anos e por aqui não é diferente. O Treze está 
há dois anos sem disputar uma competição 
nacional e conseguiu vaga para 2024, já que 
não disputou em 2022 e nem disputará 2023. 

A rigor, o futebol paraibano, nos últimos 
anos, passa por momentos delicados 
devido a má campanha de nossos clubes 
em competições nacionais, impedindo de 
subir de posição no ranking de federações, 
daí se contentar com duas vagas na Copa 
do Brasil e duas na Série D do Brasileiro. 
Ainda temos uma outra vaga, esta na Série 
C porque o Botafogo está lá desde 2014, 
embora já tenha  ‘batido na trave’ em duas 
edições. E não é por falta de dinheiro. 
Botafogo e Campinense, por exemplo, 
receberam boas cotas da Copa do Brasil 
e da Copa do Nordeste. O problema é de 
planejamento e de gestões equivocadas. Não 
basta ter o melhor elenco, mas sim um bom 
planejamento e respeitar bem mais o futebol 
do interior de onde sai muitos talentos para 
o futebol brasileiro. A propósito, na Paraíba, 
desde 2019 que o título tem ficado no interior 
do estado. De qualquer forma só vamos 
crescer quando a Paraíba estiver na B do 
Brasileiro. Quando será? 

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Força do interior
nos Estaduais

Uma partida bem dis-
putada que resultou em um 
placar apertado. No último 
domingo, 26, as equipes de 
‘Santa Fé Futebol Clube’ e 
‘Causos & Lendas do Nosso 
Futebol’ se enfrentaram no 
Estádio Municipal José Olin-
to de Sousa, no município de 
Arara, Agreste paraibano. A 
partida pela categoria master 
60tão teve o objetivo de con-
fraternizar e homenagear ex- 
atletas do futebol. O ‘Santa 
Fé’, tradicional time do muni-
cípio de Arara, venceu a par-
tida por 3 x 2.  

“É um evento que não tem 
vencedor, todos ganharam. 
Foi acima da média, tudo deu 
muito certo”, destaca Serpa 
Di Lorenzo, fundador e pre-
sidente do ‘Causos & Len-
das do Nosso Futebol’, equi-
pe criada há dois anos e que 
se reúne mensalmente. O en-
trevistado explica ainda que 
a formação do time foi uma 
espécie de ‘ponta do iceberg’. 
“Temos uma coluna no Jor-
nal A União, que completará 
nove anos, um livro publica-
do, participação semanal no 
programa ‘Apronto Final’, na 
Rádio Tabajara, e realizamos 
um encontro anual de des-
portistas paraibanos”. 

Das 12 partidas que dis-
putou desde a criação, o 
‘Causos & Lendas’ venceu 

oito e perdeu quatro. Mas o 
presidente do clube assegura 
que os resultados não se so-
brepõem à relevância dos en-
contros entre velhos amigos 
e admiradores do mais popu-
lar esporte brasileiro. “O que 
prevalece é o amor ao espor-
te e a confraternização entre 
as equipes”, assegurou Serpa 
Di Lorenzo. 

Pedro Nunes da Costa, 
secretário de Esportes de 
Arara, falou sobre o domin-
go, cujo dia considerou es-
pecial e que ficará na me-
mória. “Foi espetacular em 
todos os aspectos para a nos-
sa cidade, por termos recebi-
do essas lendas do esporte 
e esses profissionais. A re-
gião respeitou os masters e 
quem foi ao estádio assistiu 
um desfile de craques dando 
um show de bola”. 

Energia e a vitalidade que 
chamaram a atenção, com 
os experientes atletas apre-
sentando um verdadeiro es-
petáculo dentro de campo, 
mostrando que não há limi-
tação para quem tem no es-
porte uma inspiração para 
a vida. “Nesse jogo tinha 
atletas com mais de 70 anos 
atuando. Após o jogo tive-
mos uma confraternização 
para celebrar a vida de to-
dos pelo que passamos tem-
pos atrás e fomos ao santuá-
rio para as bênçãos do padre 
mestre e santo Ibiapina”, fi-
nalizou o secretário.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Santa Fé e Causos & Lendas fazem amistoso
em homenagem a ex-jogadores de futebol

festa em arara

As equipes do Causos & Lendas e do Santa Fé jogaram no 
Estádio José Olinto no último domingo. Após o jogo, Pedro 

Nunes (E), secretário de Esportes, e o prefeito de Arara, Nem 
da Padaria (C), foram homenageados pelo Causos & Lendas

“Mas graças 
a Deus deu 
tudo certo, e 
agora vamos 
para o bi nos 
Jogos Pan-
Americanos

Edival Pontes

Edival Pontes, o 
Netinho, venceu 
o cubano Ormis 
Daniel Lagar na final 
disputada no Rio de 
Janeiro
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Atlético Mineiro e Athletico Paranaense vão se enfrentar em duas oportunidades após o sorteio na sede da Conmebol

Confronto brasileiro na fase de grupos
Libertadores 2023

Representantes do Brasil 
na Libertadores 2023, Athle-
tico Paranaense, Atlético-MG, 
Corinthians, Flamengo, Flu-
minense, Internacional e Pal-
meiras conheceram seus ad-
versários da primeira fase do 
torneio continental na noite 
da última segunda-feira, 27. O 
sorteio realizado pela Conme-
bol, em Luque, no Paraguai, 
colocou o time alviverde em 
um grupo com rivais de tradi-
ção. Atual tricampeão, o Pal-
meiras foi sorteado no Grupo 
C e vai enfrentar o paraguaio 
Cerro Porteño, treinado pelo 
ídolo alviverde Chiqui Arce, 
o Barcelona, do Equador, e o 
Bolívar. Logo, terá que enca-
rar a atitude de La Paz, capi-
tal boliviana. Integrante do 
Grupo E, o Corinthians deve 
ter dificuldade contra o Inde-
pendiente del Valle, que der-
rotou o São Paulo na decisão 
da última Sul-Americana. Os 
outros oponentes são o Ar-
gentinos Juniors, e o modesto 
Liverpool, do Uruguai.

Haverá confrontos en-
tre brasileiros na fase ini-
cial do torneio. No Grupo G, 
o Athletico-PR, atual vice-
campeão, está no caminho 
do Atlético-MG, que entrou 

na competição ao superar 
duas fases prévias. Liber-
tad, do Paraguai, e Allianza 
Lima, do Peru, são os outros 
integrantes da chave.

A divisão dos potes 
aconteceu de acordo o po-
sicionamento dos 32 classi-
ficados no ranking da Con-
mebol. A exceção eram as 
equipes vindas da pré-Li-
bertadores, como o Atléti-
co-MG, que ficou no pote 
4. A única regra restritiva 
era que equipes de um mes-
mo país não podem cair no 
mesmo grupo, a não ser que 
um desses times seja oriun-

do do Pote 4, destinado aos 
clubes que disputaram as 
fases preliminares.

De acordo com o calendá-
rio da Conmebol, a fase de 
grupos vai começar no início 
de abril e termina no fim de 
junho. O mata-mata tem iní-
cio em agosto. A decisão está 
marcada para 11 de novem-
bro, no Maracanã.

O principal estádio do 
país já havia recebido a final 
da edição de 2020, vencida 
pelo Palmeiras. Aquele jogo, 
disputado em janeiro de 2021, 
teve apenas 5 mil torcedores 
nas arquibancadas em vir-

tude das restrições impostas 
pela pandemia. Neste ano, 
portanto, pela primeira vez 
terá um grande público tor-
cendo para que a taça siga em 
solo nacional.

Ao todo, a Conmebol vai 
distribuir US$ 207,8 milhões 
entre os clubes participan-
tes da Libertadores 2023. São 
US$ 37,8 milhões a mais do 
que a edição de 2022, o que 
representa um aumento de 
21%. Com o acúmulo de pre-
miações, o campeão pode fa-
turar até US$ 28,05 milhões 
(cerca de R$ 145 milhões na 
cotação atual).

Curtas
Conmebol homenageia
os campeões da Argentina

Os integrantes da seleção argentina, campeões 
do Mundo, visitaram a sede da Conmebol em 
Luque, Paraguai, para serem homenageados, em 
um evento denominado A Noite das Estrelas. A 
homenagem foi para todos os heróis da mais recente 
conquista da América do Sul, por trazer a Copa do 
Mundo de volta para casa ao ganhar o Mundial do 
Catar 2022, aplaudidos por um continente inteiro. 
A ‘Scaloneta’ chegou à Conmebol, acompanhada 
pelo Presidente da AFA, Claudio Tapia, e foram 
recebidos pelo presidente da Conmebol, Alejandro 
Dominguez, para a homenagem. Os campeões 
argentinos receberam medalhas e mini estatuas 
individuais em reconhecimento a sua conquista, o 
que deu a maior alegria futebolística possível ao 
povo argentino e a toda a América do Sul.

Messi ganha estátua e se
iguala a Pelé e Maradona

Lionel Messi, como se esperava, foi o 
protagonista da noite das estrelas da festa da 
Conmebol ao ser presenteado com uma estátua em 
dimensões reais. "Espetacular, é igual, igual", disse 
o craque argentino sobre a estátua de si mesmo. 
A escultura dele com a camisa 10 da Argentina 
erguendo a taça da Copa do Mundo ficará exposta 
no museu da Conmebol ao lado dos bustos de 
Pelé e Maradona, que apareceram em imagens 
holográficas no palco. "É um prazer ficar ao lado 
deles. Muito obrigado", disse Messi, sobre o qual os 
hologramas de Pelé e Maradona disseram palavras 
elogiosas. O melhor jogador do planeta em eleição 
da Fifa e craque da Copa também ganhou um 
"bastão de liderança do futebol mundial" e réplicas 
dos troféus do Mundial do Catar e da finalíssima.

Água Santa perde zagueiro 
para decisão com Palmeiras

O Água Santa tem um grande problema para os 
dois jogos da final do Paulistão, contra o Palmeiras. 
Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-
SP) julgou o zagueiro e capitão Rodrigo Sam pela 
expulsão diante do Red Bull Bragantino e puniu o 
atleta com quatro jogos de suspensão.

O lance ocorreu na semifinal. Após disputa de 
bola no meio-campo, o árbitro marcou falta de 
Rodrigo em Artur, do Bragantino. Os dois jogadores, 
porém, se desentenderam, mas Rodrigo foi mais 
enérgico e acabou encostando a cabeça no rosto do 
adversário, que caiu no gramado. O árbitro Raphael 
Claus entendeu como agressão e expulsou o jogador 
de forma direta, além de dar cartão amarelo para 
Artur. As finais contra o Palmeiras serão disputadas 
nos próximos dois domingos. 

Em jogo revanche, Uruguai
derrota a Coreia do Sul

Em clima de revanche, a seleção do Uruguai 
venceu a Coreia do Sul por 2 a 1, ontem, em 
amistoso disputado na capital Seul. O duelo foi uma 
reedição do confronto entre as duas equipes na 
Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. 
O jogo terminou sem gols, mas o time asiático levou 
a melhor nos critérios de desempate e avançou ao 
mata-mata, causando a eliminação precoce dos 
uruguaios.

No Seul World Cup Stadium, a história foi 
diferente. Os uruguaios abriram o placar aos 10 
minutos de jogo, com o zagueiro Sebastián Coates. 
No segundo tempo, a Coreia do Sul empatou aos 6, 
com Hwang In-beom. Mas, aos 18, o volante Matías 
Vecino mandou para as redes e confirmou a vitória 
dos visitantes Nos minutos finais, a seleção uruguaia 
precisou conter a pressão dos anfitriões, liderados 
por Son Heung-min, atacante do Tottenham. Pela 
equipe sul-americana, a principal referência em 
campo era o volante Federico Valverde, do Real 
Madrid. O lateral Piquerez, do Palmeiras, também 
foi titular. Em outro amistoso, ontem, o Equador 
devolveu a derrota sofrida para a Austrália na 
semana passada. O time sul-americano venceu 
por 2 a 1, de virada, em Melbourne, com gols de 
Estupinan, de pênalti, e Pacho Tenorio.

Agência Estado

n GRUPO A: 
Flamengo, Racing (ARG), Aucas 
(EQU), Ñublense (CHI);
n GRUPO B: 
Nacional (URU), Internacional, 
Metropolitanos (VEN), 
Independiente Medellín (COL);
n GRUPO C: 
Palmeiras, Barcelona (EQU), BolÍvar 
(BOL), Cerro Porteño (PAR);

n GRUPO D: 
River Plate (ARG), Fluminense, The 
Strongest (BOL), Sporting CrIstal 
(PER);
n GRUPO E: I
ndependiente del Valle (EQU), 
Corinthians, Argentino Juniors (ARG), 
Liverpool (URU);
n GRUPO F: 
Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), 

Monagas (VEN), Deportivo Pereira 
(COL);
n GRUPO G: 
Athletico-PR, Libertad (PAR), Allianza 
Lima (PER), Atlético-MG;
n GRUPO H: 
Olimpia (PAR), Atlético Nacional 
(COL), Melgar (PER), Patronato 
(ARG).

GRUPOS DA LIBERTADORES:

n GRUPO A: 
LDU (EQU), Botafogo, Universidad 
Cesar Vallejo (PER) e Magallanes (CHI); 
n GRUPO B: 
Emelec (EQU), Guaraní (PAR), Danubio 
(URU) e Huracán; 
n GRUPO C: 
Estudiantes La Plata (ARG), Red Bull 
Bragantino, Oriente Petrolero (BOL) e 

Tacuary (PAR); 
n GRUPO D: 
São Paulo, Deportes Tolima (COL), Tigre 
(ARG) e Puerto Cabello (VEN); 
n GRUPO E: 
Santos, Newell’s Old Boys (ARG), 
Blooming (BOL) e Audax Italiano (CHI); 
n GRUPO F: 
Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG), 

América-MG e Millonarios (COL); 
n GRUPO G: 
Santa Fe (COL), Universitario (PER), 
Goiás e Gimnasia y Esgrima La Plata 
(ARG) e 
n GRUPO H: 
San Lorenzo (ARG), Palestino (CHI), 
Estudiantes de Mérida (VEN) e 
Fortaleza.

GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Lance de jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022 entre Atlético-MG e Athletico-PR

Foto: Pedro de Souza/Atlético-MG

A Conmebol sorteou tam-
bém as chaves da fase de gru-
pos da Copa Sul-Americana 
2023, em Luque, no Paraguai. 
Entre os 32 participantes des-
ta etapa, sete são brasileiros: 
São Paulo, Santos, América
-MG, Botafogo, Goiás, Red 
Bull Bragantino e Fortaleza.

Cada equipe fará seis jo-
gos na fase de grupos, sendo 
três em casa e três como vi-
sitante. Nesta etapa, as duas 
melhores equipes avançam. 
Os primeiros colocados vão 
diretamente para as oitavas 
de final, enquanto os segun-
dos colocados duelarão com 
os terceiros colocados dos 
grupos da Libertadores.

O São Paulo não terá vida 
difícil para se classificar. O 
acaso, porém, pesa a favor do 
clube tricolor. Há quem diga 
que uma “maldição” ronda 
o Morumbi desde a final da 

Sul-Americana, diante do 
Tigre, em que a partida não 
terminou depois que o rival se 
recusou a jogar. Agora, o São 
Paulo se reencontra como os 
argentinos e pode fazer um 
tira-teima. O Deportes Tolima 
deve ser o principal rival da 
chave e o Puerto Cabello, o 
mais fraco

Já o Santos não terá de en-
frentar a altitude. O Bloo-
ming é de Santa Cruz de la 
Sierra, que tem altitude seme-
lhante à de São Paulo. O Ne-
well’s Old Boys será o princi-
pal rival santista na luta pela 
liderança do Grupo E.

Botafogo, Red Bull Bra-
gantino, Fortaleza e Goiás não 
devem ter dificuldades para 
avançar, mas o torcedor do 
América-MG vai sofrer com 
o grupo da morte. Os coman-
dados de Vagner Mancini en-
frentarão os tradicionais Peña-

rol e Millonarios e uma das 
novas forças sul-americanas, o 
Defensa y Justicia.

O campeão da Copa Sul-A-
mericana 2023 garantirá vaga 
na próxima edição da Liberta-
dores, se classificando direta-
mente para a fase de grupos. A 
final do torneio está agendada 
para Montevidéu, capital do 

Uruguai, no dia 28 de outubro.
A rodada inaugural da fase 

de grupos acontece na próxi-
ma semana, entre os dias 4 e 6 
de abril. Nas próximas horas, 
a Conmebol, ao lado das emis-
soras que possuem os direitos 
de transmissão definirão da-
tas e horários de todos os jogos 
desta etapa.

Sul-Americana já tem os grupos definidos
Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo carioca está no Grupo A da Copa Sul-Americana
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(Valéria de Almeida)

87 a.C. — Wu de Han, imperador chinês
57 — Guang Wudi, imperador chinês
1058 — Papa Estêvão IX
1368 — Go-Murakami, imperador japonês
1870 — Brás Florentino Henriques de Sousa, 
político, jurista e professor (PB)
1954 — Walfredo Guedes Pereira, médico e 
político (PB)
1993 — Jessé, cantor e compositor brasileiro
1993 — Joaquim Pereira de Oliveira, militar, 
músico e maestro (PB)
1998 — Paulo Ubiratan, diretor e produtor de 
telenovelas brasileiro
2010 — Armando Nogueira, jornalista 
brasileiro
2011 — José Alencar, político brasileiro

Mortes na História

Obituário

Glauco Andreza (Papi)
27/3/2023 – Aos 56 anos. Baterista 
e percussionista paraibano era 
integrante da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB) desde 1982. 
Também atuou em diversos grupos, 
como o WMC Música, Quinteto 
Brassil e Sexteto Tabajara, tendo tocado em shows 
de artistas como Ney Matogrosso, Alcione, Fafá de 
Belém e Chico César. Nasceu em João Pessoa (PB) 
no dia 2 de maio de 1966. Começou a enveredar 
pela música no fim da década de 1970, tendo as 
primeiras aulas com Pedro Osmar e Paulo Ró. 
Ex-integrante da Metalúrgica Filipéia (do Maestro 
Chiquito), foi referência e participou da formação 
de gerações de bateristas e percussionistas, como 
Guegué Medeiros e Dênis Bulhões.

Foto: Portal T5

Joseilton Pereira de Sousa
27/3/2023 – Aos 46 anos, em 
Bayeux (PB), vítima de homicídio. 
Mecânico estava trabalhando em 
uma oficina quando foi morto a 
tiros. O caso é investigado pela 
Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Edinaldo Vilar dos Santos (Nego)
26/3/2023 – Aos 38 anos, em Mogi 
Guaçu (SP), assassinado. Empresário 
paraibano na área de alimentos e 
proprietário de um restaurante, natural 
de Santa Terezinha (PB), foi morto a 
tiros dentro de casa. Seu sepultamento 
ocorreu no Cemitério Municipal de Catingueira (PB).

Foto: Blog do Jordan Bezerra

Eduardo Isidro
26/3/2023 – Aos 24 anos, em Alagoinha 
(PB), assassinado. Foi morto a tiros ao 
ser surpreendido na Rua do Sol. O caso 
segue sendo investigado pelas forças 
de segurança.

Foto: Redes Sociais

Aforismo

“A arte de viver bem e a arte de 
morrer bem são uma só e única.”

Epicuro
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Vencedor de festivais, cantor é apontado como um dos melhores intérpretes da música popular brasileira

Três décadas sem a voz de Jessé
POTÊNCIA NO CANTO

Da Redação

Há 30 anos os palcos per-
diam o canto de um dos mais 
aclamados intérpretes da mú-
sica popular brasileira (MPB): 
Jessé Florentino Santos, ou 
simplesmente Jessé. Nasci-
do em Niterói, no Rio de Ja-
neiro, em 25 de abril de 1952, 
o cantor, compositor e músi-
co morreu quando tinha ape-
nas 40 anos, na cidade de Ou-
rinhos, São Paulo, em 29 de 
março de 1993.

Apesar de ter nascido em 
terras fluminense, o intérpre-
te reconhecido por sua voz 
potente e que interpretou su-
cessos como ‘Porto Solidão’, 
‘Voa Liberdade’ e ‘Solidão de 
Amigos’, foi criado em Brasí-
lia (DF), pois, aos seis anos, 
seu pai transferiu-se para tra-
balhar como funcionário pú-
blico na capital do país.

Aos treze anos, Jessé co-
meçou a desenvolver seu 
dom musical, influenciado 
pela formação cristã, na Igre-
ja Presbiteriana. Aos quator-
ze já tinha formado seu pri-
meiro conjunto, onde tocava 
contrabaixo, nos bailes da ci-
dade. Em 1970, seu pai apo-
sentou-se e voltou para o Rio 
de Janeiro. Como sua carreira 

de músico estava traçada pelo 
destino Jessé resolveu ficar 
em Brasília e seguir sua vida.

Já adulto, em 1974, Jessé e 
seus amigos mudam-se para 
São Paulo, onde atuou como 
crooner em boates. Depois 
integrou os grupos Corrente 
de Força e Placa Luminosa, 
no qual gravou a música ‘Ve-
lho Demais’, usada pela Rede 
Globo na novela ‘Sem Lenço, 
Sem Documento’.

Gravou em inglês nos 
anos de 1970, com os pseu-
dônimos de Christie Burgh 
(1976) e Tony Stevens (1976–
1977). Como Tony Stevens, 
fez sucesso com a música ‘If 
You Could Remember’, gra-
vada para a ‘Novela Tchan 
– A Grande Sacada’, da ex-
tinta Rede Tupi. Participou 
como cantor de um LP de 
músicas católicas, compos-
tas pelo padre Reginaldo 
Veloso, do Morro da Concei-
ção, em Olinda.

Jessé foi revelado ao gran-
de público em 1980, no Fes-
tival MPB Shell, da Rede 
Globo. Com a música ‘Porto 
Solidão’ (Zeca Bahia/Ginko), 
seu maior sucesso, ganhou o 
prêmio de melhor intérprete 
nesse festival. Ainda em 1980, 
se apresentou no programa 

‘Fantástico’, com a música 
‘Voa Liberdade’, que estou-
rou nas paradas de sucesso 
daquele ano. Por conta dis-
so, a música foi incluída no 
seu disco do ano, juntamente 
com a canção ‘Porto Solidão’. 
Em 1981, ganha novamente o 
Festival MPB Shell como me-
lhor intérprete com a música 
‘Estrela Reticente’, outro de 
seus maiores sucessos.

Em 1982 lança o álbum 
‘Jessé Volume 3’, onde tem a 
música ‘Solidão de Amigos’, 
que tocou muito nas rádios. 
Em 1983, no XII Festival da 
Canção Organização (ou Te-
levisão Ibero-Americana, 
OTI), realizado em Washin-
gton, nos Estados Unidos, 
com a canção ‘Estrela de Pa-
pel’ (Jessé/Elifas Andreato) 
ganhou os prêmios de me-
lhor intérprete, melhor can-
ção e melhor arranjo. O ar-
ranjo da música foi realizado 
pelo maestro paulista Da-
niel Salinas. Em 1985 lança 
‘Todos os Palcos’, com des-
taque à faixa homônima e 
‘Gaivota Dourada’.

Em 1989 Jessé foi aos Es-
tados Unidos gravar o disco 
‘Jessé In Nashville’, onde se 
destacam as faixas ‘América’ 
e ‘Novo Amanhecer’. No iní-

cio dos anos de 1990, se de-
sentendeu com a RGE, que 
começou a impor muito que 
gravasse com o repertório de 
sertanejo. Ele recusou e mon-
tou sua própria gravadora 
(Selo Luz), onde estava dis-
posto a receber outros artis-
tas que não tinham seu espa-
ço nas gravadoras da época.

Com esse selo, gravou 
em 1992 o disco ‘Raízes’, 
com repercussão para os 
programas de televisão na 
época. Desse disco se des-
tacam as músicas ‘Raízes 
e Tudo Que Se Quer’ (gra-
vado junto com sua filha 
Vanessa) e ‘Canto Porque 
Tenho Vida’ (uma mani-
festação sobre as gravado-
ras que impõem aos artis-
tas gravarem o que agrada 
aos mesmos).

Ele morreu em 1993, em 
consequência de trauma-
tismo craniano, ocasionado 
por um acidente automobi-
lístico. O cantor dirigia seu 
carro para a cidade de Terra 
Rica, no Paraná, onde reali-
zaria uma apresentação. O 
cantor estava com a esposa 
grávida de cinco meses, Ro-
sana Kozzer, que perdeu a fi-
lha, mas sobreviveu. O car-
ro capotou em uma curva.

Conhecido por Chico Soares ou simplesmente por 
Canhoto da Paraíba, o violonista Francisco Soares de 
Araújo veio ao mundo em Princesa Isabel (PB) no dia 

9 de março de 1926. Esse gênio foi filho de Quitéria Lopes 
de Araújo e do violonista Antônio Soares de Araújo. Deu os 
primeiros passos musicais com o maestro Joaquim Leandro, 
regente da banda de música de sua cidade natal, onde 
seu avô, Joaquim Soares, foi clarinetista. Essa experiência 
bandística atesta a percepção do sociólogo Renan Pimenta 
de Holanda Filho, em seu livro ‘O Papel das Bandas de 
Música no Contexto Social, Educacional e Artístico’, aqui 
parafraseada, quando afirmou que as bandas de música 
são os conservatórios interioranos do Brasil.

Canhoto da Paraíba ganhou o primeiro violão de seu 
pai, quando ainda era pré-adolescente. Aprendeu como 
autodidata. Exerceu a função de sacristão na matriz de 
Princesa, chamando a atenção de todos quando tocava 
o sino de maneira muito peculiar, como sendo melodias. 
No município, suas apresentações ao vivo ratificaram o 
talento incomum que, mesmo na condição congênita de 
sinistro/esquerdo, tocava o violão sem mudar as posições 
das cordas. Apenas invertia a posição do instrumento. Essa 
peculiaridade o tornava excêntrico enquanto executor de 
uma técnica inusual, pois a mão esquerda dedilhava as 
cordas de modo contrário, ou seja, as notas agudas ficavam 
na posição superior (friccionadas pelo dedo polegar) e as 
notas graves ficavam na posição inferior (friccionadas pelo 
restante dos dedos). Um total espelhamento!

Em 1942 viajou a Recife, conduzido por Frei 
Casanova, para tentar assegurar um emprego de 
músico na Rádio Clube de Recife. Nessa capital nutriu 
amizades com artistas como Nelson Ferreira, Sivuca e 
Luperce Miranda, mas a saudade o fez desistir de seu 
novo endereço. De volta a Princesa do Sertão paraibano, 
o adolescente prosseguiu se apresentando ao violão em 
companhia de diversos músicos maduros, tais como Zé 
Costa (sanfoneiro), Manoel Marrocos (saxofonista), Zé 
Micas e Luís Dantas (ambos violonistas).

Seu primeiro regional chorístico foi formado a partir 
de 1953, ocasião na qual foi contratado pela Rádio 
Tabajara de João Pessoa, onde trabalhou por cinco 
anos. Em 1958 ficou viúvo e decidiu morar na capital 
pernambucana, onde foi um dos fundadores do Clube 
do Choro de Recife. Lá trabalhou na Rádio Jornal do 
Comércio, fazendo-se sempre presente no programa 
‘Quando os violões se encontram’. Em 1959, a pedido 
de alguns admiradores, viajou ao Rio de Janeiro, com 
o intuito de ser apresentado a Jacob do Bandolim. Na 
casa do bandolinista passou quinze dias e nela fez 
dezenas de saraus ao vivo, sendo aclamado entre pares 
do choro nacional como Pixinguinha, Dilermano Reis 
e o adolescente Paulinho da Viola. Aproveitou o ensejo 
dessa viagem para fazer performances em São Paulo 
e, somente depois, regressou ao Nordeste. Nessa ida 
foi reconhecido por Radamés Gnattali como um dos 
maiores expoentes musicais do país.

Lançou um LP em 1968, intitulado ‘Único Amor’, 
produzido pela Rozenblit. Em 1977 foi gravado o LP 
‘Canhoto da Paraíba, o violão brasileiro tocado pelo avesso’, 
sob o selo ‘Marcus Pereira Disco’, no qual interpretou várias 
composições de sua autoria. Nesse mesmo ano, fez uma 
excursão pelo Brasil em companhia de Paulinho da Viola, 
que era seu admirador, no ‘Projeto Pixinguinha’. Paulinho 
lhe dedicou o choro ‘Abraçando Chico Soares’ e afirmou 
que Canhoto foi seu grande entusiasmo para abraçar o 
choro e o cavaquinho. Canhoto também foi participante 
do programa televisivo de Hermínio Bello de Carvalho, na 
TVE, apresentando-se com a Camerata Carioca e com o 
grupo Nó em Pingo D’água. Também se integrou ao ‘Projeto 
Pixingão’, na década de 1980.

Canhoto da Paraíba teve várias composições gravadas 
pelo grupo Época de Ouro e pelo violonista Toquinho. Em 
1993 gravou o disco ‘Pisando em Brasa’, com a participação 
especial de Paulinho da Viola e Raphael Rabello. Ainda 
nesse ano foi lançado o CD instrumental pelo Centro 
Cultural Banco do Brasil: ‘Canhoto da Paraíba e Zimbo 
Trio’. Em 1994 lançou o CD autoral ‘Com mais de mil’. Esse 
trabalho foi muito aplaudido pela crítica musical nacional. 
Ainda em 1994, foi feita uma gravação especial em VHS, 
no Programa ‘Ensaio’, da TV Cultura. Em 1999, Canhoto 
participou da coletânea ‘Os bambas do violão’, lançada 
pela Kuarup, onde foi ladeado por Annes e Baden Powell. 
Em 2007 foi relançado em CD o disco ‘Único Amor’, que 
tinha sido lançado originalmente no formato LP, em 1968.

Roniere 
  Leite  Soares

ronieter@gmail.com | Colaborador

Canhoto, o braço 
direito do violão 
nacional – I

Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade 
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico 

da Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016

n Pena de morte para “atos” homossexuais I
O parlamento de Uganda aprovou no dia 21 
de março um projeto de lei anti-LGBTQIA+ 
que torna “atos homossexuais” puníveis com a 
morte, além de criminalizar a identificação de 
pessoas com qualquer letra da sigla. O texto é 
considerado uma das leis anti-LGBTQIA+ mais 
duras do mundo. Além da pena de morte, institui 
prisão de até 20 anos. O projeto foi aprovado 
com 389 dos 391 votos dos legisladores. Serão 
punidos quem praticar atos considerados 
homossexuais ou o “recrutamento, promoção e 
financiamento” de atividades “do mesmo sexo”.

n Pena de morte para “atos” homossexuais II
 Uganda se junta a Arábia Saudita, Irã, 
Iêmen, Nigéria, Mauritânia e Brunei na lista de 
países que preveem a pena em seus sistemas 
legais, segundo a Associação Internacional de 
Gays e Lésbicas (AIGL). Outros cinco países 
– Afeganistão, Paquistão, Catar, Somália e 
Emirados Árabes – têm leis dúbias sobre pena de 
morte para relações consensuais entre pessoas 
do mesmo sexo, ainda que não tenham havido 
execuções de representantes da comunidade 
LGBTQIA+ nesses locais nos últimos anos.

Breves & Curtas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2023, que objetiva: Contratação de veículos 
para transporte de alunos da zona rural do município para a Sede e vice– versa até dezembro de 
2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE SOUZA 
- R$ 48.290,00; ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA - R$ 71.489,00; DENIZ SEVERINO DA CRUZ 
NETO - R$ 71.489,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 142.967,00; ELISETE CUNHA 
DE OLIVEIRA - R$ 275.638,00; ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 49.489,00; FELIPE 
DA SILVA LIMA - R$ 49.423,00; GUARATAN LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R$ 
123.178,00; IARA DE PONTES FRASÃO - R$ 71.390,00; JOÃO DE SOUZA - R$ 62.590,00; JOA-
QUIM MANOEL DA SILVA - R$ 48.279,00; JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 59.290,00; JOSE 
HELIO TAURINO DOS SANTOS - R$ 58.300,00; JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES - R$ 
61.479,00; klaber Santos da Silva - R$ 48.389,00; LINDEMBERG BATISTA DA SILVA - R$ 126.489,00; 
LUIS PEREIRA DE LIMA - R$ 55.000,00; LUIZ CONSTANTINO FERREIRA - R$ 70.290,00; MARIA 
GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS - R$ 48.290,00; MARINALDO MOURA DA SILVA - R$ 48.400,00; 
RAMON DA SILVA SOUZA - R$ 59.389,00; ROSIMERE BARROS - R$ 48.290,00; RUAN DIEGO 
DOS SANTOS PONTES - R$ 48.345,00; VICENTE DE SOUZA - R$ 61.050,00.

Guarabira - PB, 01 de Março de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 019/2023

REGISTRO Nº 23-00470-6
OBJETO: REFORMA DA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA (FUNAD), 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: 03 de maio de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 28 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

GRÉGOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 16.562.656/0001-38, TORNA PUBLI-
CO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO,  À LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL MULTIFA-
MILIAR, SITUADO NO LOTE 01 - A, QUADRA 02, LOTEAMENTO BELA VISTA 2, CABEDELO PB.

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 propriedade 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS

DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA
A diretoria do sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde no Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições estatutárias e também com fundamento na legislação pertinente 
a matéria, convoca todos os empregados em estabelecimentos de serviços de saúde no Estado 
da Paraíba, na base territorial do SINDESEP-PB, para a realização de uma ASSEMBLEIA GERAL 
VIRTUAL, a ser realizada no dia 04 de abril de 2023, uma terça-feira, com início exatamente as 
19:00 h (dezenove) horas, pelo sistema googlemeet,  com o link https://meet.google.com/rum-peux-
-azq que será aberto aos participantes a partir das 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) no site 
eletrônico do sindicato, cujo endereço é www.sindesep.org.br e também será disponibilizado nos 
grupos de WhatsApp dos quais participem dirigentes sindicais . A assembleia vai discutir e deliberar 
sobre a seguinte pauta: 01 – Informações sobre negociações com o sindicato patronal; 02 – Deli-
beração sobre a pauta de reivindicações da categoria profissional; 03 – Possibilidade de greve no 
setor, 03 –Autorização para a diretoria ingressar com dissídio coletivo e 04 – estabelecimento de 
contribuição assistencial ou negocial para custeio das despesas sindicais.Os empregados (da base 
social do SINDESEP-PB) poderão participar da assembleia independentemente de serem sócios ou 
não do sindicato, devendo apenas se identificarem e indicarem o estabelecimento onde trabalham. 

O encerramento está previsto para as 12:00h (doze horas).
João pessoa, em 28 março de 2023.

A diretoria do SINDESEP-PB

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA 

(SINDVIGILANTES-CG)
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA ELETRÔ-
NICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVIGILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA 
ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO 
SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS 
EMPREGADOS DA EMPRESA: PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ: 17.392.053/0001-06 
PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LO-
CAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 31 DE MARÇO DE 2023, ÀS 14:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E 
ÀS 14:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NÚMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA 
ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA 
CIDADE, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, 
B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 
12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 28 DE MARÇO DE 2023.

ALUMINIOS PARAIBA E SERVIÇOS EIRELI- ME , CNPJ 22.037.099/0001-39 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
AMBIENTAL, para o comercio varejista e instalação de alumínios , situado à RUA SANTA MARTA, 
22, LOTEAMENTO COSTA VERDE , QUADRA   D  LOTE 5 – RENASCER- CABEDELO, PB

Vacinação é principal forma de combater crise sanitária e proteger contra casos graves e óbitos, destaca o MS

Brasil chega à marca de 700 mil mortes
por covid-19

Andreia Verdélio  
Agência Brasil 

O Brasil alcançou ontem a 
marca de 700 mil mortes cau-
sadas pela Covid-19, informou 
o Ministério da Saúde. No úl-
timo dia 11 de março, a pande-
mia completou três anos e dei-
xou muitos impactos na vida 
dos sobreviventes e daqueles 
que perderam alguém para a 
doença.

Em comunicado, o Minis-
tério da Saúde destacou que a 
vacinação é a principal forma 
de combater a crise sanitária e 
proteger contra casos graves e 
óbitos causados pela doença.

“Aumentar as coberturas 
vacinais contra a Covid-19 é 
prioridade do Ministério da 
Saúde, que lançou o Movimen-
to Nacional pela Vacinação no 
fim de fevereiro. Até agora, 
mais de seis milhões de doses 
de reforço bivalentes já foram 
aplicadas. No entanto, é impor-
tante ressaltar que os grupos 
prioritários devem procurar 
uma unidade de saúde”, desta-
cou a pasta.

Todas os integrantes dos 
grupos prioritários podem re-
ceber o reforço com a vacina 

bivalente contra a Covid-19. A 
dose oferece proteção contra a 
variante original do vírus cau-
sador da Covid-19 e contra as 
cepas que surgiram posterior-
mente, incluindo a Ômicron, 
variante de preocupação no 
momento.

Podem se vacinar contra a 
Covid-19 com a dose bivalen-
te os idosos de 60 anos ou mais 
de idade, população privada de 
liberdade, adolescentes cum-
prindo medidas socioeduca-
tivas, funcionários do sistema 
de privação de liberdade, ges-
tantes e puérperas e trabalha-
dores da saúde.

A vacina também está dis-
ponível para adolescentes a 
partir dos 12 anos e adultos 
dentro dos grupos prioritá-
rios: pessoas vivendo em insti-
tuições de longa permanência 
e seus trabalhadores; imuno-
comprometidos; indígenas, 
ribeirinhos e quilombolas; e 
pessoas com deficiência per-
manente.

Para receber o imunizan-
te, é preciso ter completado o 
esquema primário com as va-
cinas monovalentes e respei-
tar um prazo mínimo de qua-
tro meses desde a última dose 

recebida. O Ministério da Saú-
de reforça que tanto as vacinas 
monovalentes quanto as biva-
lentes têm segurança compro-
vada e são igualmente eficazes 
na proteção contra o corona-
vírus.

“Quem ainda não comple-
tou o ciclo vacinal ou está com 
alguma dose em atraso pode 
procurar uma unidade de saú-
de para se vacinar, mesmo que 
não esteja no grupo prioritário. 
Para todas as estratégias de va-
cinação propostas, o compro-
metimento e união da socie-
dade serão essenciais para que 
as campanhas tenham efeito”, 
destacou o ministério.

Em apenas duas sema-
nas de atividades, o progra-
ma Coração Paraibano, rede 
de cuidados de urgência e 
emergência cardiológica es-
pecializada em atendimen-
to a pacientes com infarto, já 
atendeu mais de 100 pessoas, 
entre procedimentos de ur-
gência e eletivos realizados 
nas hemodinâmicas geren-
ciadas pela Fundação Parai-
bana de Gestão em Saúde (PB 
Saúde), entre o lançamento, 
no dia 10 de março, e ontem.

Segundo o secretário 
de Estado da Saúde, Jhony 
Bezerra, o tempo-resposta 
entre o atendimento, diag-
nóstico e a realização dos 
procedimentos, graças ao 
protocolo do Coração Parai-
bano, foi fundamental para 
a saúde destas pessoas. “Fo-
ram mais de 100 vidas sal-
vas em pouco mais de 15 
dias. Pessoas que até um mês 
atrás poderiam ter falecido 

ou ficado com sequelas gra-
ves, por não existir um pro-
tocolo direcionado para o 
atendimento em tempo há-
bil”, explica.

Conforme os dados da 
PB Saúde, só em relação ao 
número de cateterismos de 
urgência realizados pelo Co-
ração Paraibano, foram 34 
atendimentos na 2ª Macror-
região de Saúde, 29 na 1ª Ma-
crorregião e sete na 3ª Ma-
crorregião.

Entre os casos de desta-
que, está o de Francisco de 
Assis Araújo, da cidade de 
São Mamede, e que foi o pri-
meiro paciente a ser subme-
tido a uma angioplastia co-
ronária pelo SUS no Sertão 
paraibano. Francisco, que 
tem 62 anos, sofreu um in-
farto na cidade onde mora, e 
em tempo recorde foi atendi-
do, transferido para Patos e 
submetido ao procedimento.

“Eu fui atendido em esta-

do grave e até o mês passado 
não existia esse atendimento 
no Sertão, a gente teria que 
ser transferido para outra ci-
dade, mas com a hemodinâ-
mica aqui, eu fui atendido ra-
pidamente e estou aqui para 
contar a história de como foi 
parte deste procedimento 
pioneiro. A rapidez na reali-
zação foi incrível”, ressaltou.

O sucesso do tempo-res-
posta dos atendimentos, gra-
ças ao protocolo do Coração 
Paraibano, impressiona tam-
bém os profissionais de saú-
de. Rayane Torres é médica 
no Hospital Distrital de Ita-
poranga, também no Sertão, 
e no domingo (26) realizou 
um atendimento na unida-
de hospitalar de um paciente 
com quadro de dor torácica.

“Foi tudo tão rápido que 
eu até gravei os horários em 
que aconteceram os fatos. 
Às 13h30 ele deu entrada no 
hospital, eu iniciei os pro-

tocolos e pedi os exames, 
que chegaram em 10 minu-
tos. Imediatamente, solici-
tei a regulação e ao ser auto-
rizada a transferência para 
Patos, acionamos o Samu, 
que levou o paciente para o 
Hospital Regional de Patos 
às 14h40. Quando foi às 18h, 
a médica que o atendeu na 
unidade me informou que 
ele já tinha passado pelo pro-
cedimento na hemodinâmi-
ca. Ou seja, cerca de quatro 
horas depois do diagnósti-
co, o paciente já tinha feito o 
cateterismo. Foi realmente 
emocionante, porque a gen-
te nunca tinha visto tama-
nha resolutividade em casos 
deste tipo. Como profissio-
nal, foi muito gratificante 
poder atender, diagnosticar 
e ver o paciente passando 
pelo procedimento em tão 
pouco tempo. O Coração Pa-
raibano está sendo um mar-
co”, concluiu.

Coração Paraibano atende mais de 100 pessoas 
em duas semanas

A Polícia Militar apreen-
deu cerca de 40 quilos de 
substância vegetal Canna-
bis sativa, populamente co-
nhecida como maconha, e 
que seriam carregados em 
um caminhão, na zona ru-
ral do distrito de São João da 
Mata, em Campina Gran-
de. A apreensão do material 
aconteceu no fim da manhã 
de ontem.

O material foi localizado 
dentro de um saco pelos poli-
ciais do 2º Esquadrão de Ope-
rações Táticas com Apoio de 
Motocicletas (2º Eotam). De 
acordo com o comando do 
Esquadrão, os policiais che-
garam até o local após rece-
ber denúncias de atividades 
suspeitas em uma região de 
mata. Durante a averigua-
ção, um grupo de suspeitos 
percebeu a chegada da PM 

na região, trocou tiros e con-
seguiu fugir.

No local, a PM encontrou 
o saco com os entorpecentes, 
e o caminhão que seria usado 
para o transporte do material. 
A ocorrência foi apresentada 
na Central de Polícia.

PM apreende cerca de 40 
quilos de entorpecentes 

em distrito de cG

A maconha foi apreendida ontem

Foto: Secom-PB
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Todos os 
integrantes 
dos grupos 
prioritários 
podem receber 
o reforço 
com a vacina 
bivalente 
contra a 
Covid-19

A pandemia completou três anos e deixou muitos impactos, principalmente nos que perderam alguém para a doença

Foto: Alex Pazurllo/Semcom/Prefeitura de Manaus
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de julgamento 
de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00013/2023, cujo objeto é contratação 
de empresa para realização de exames de laboratório. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a 
empresa: CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI, CNPJ nº 22.053.916/0001-42, sendo 
considerada vencedora em todos os itens, com o valor de R$ 108.901,50 (cento e oito mil, novecentos e 
um reais e cinquenta centavos). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão do Pregoeiro 
Substituto e equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, 
o certame será encaminhado ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2023
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00012/2023, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para locação de softwares, cuja abertura será no dia 18.04.2023 às 11:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2023.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2023
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00013/2023, do tipo menor preço por item, para fornecimento de internet via rádio, 
cuja abertura será no dia 18.04.2023 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 11:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2023
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00014/2023, do tipo menor preço por item, para fornecimento de refeições, cuja 
abertura será no dia 18.04.2023 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo 
www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83)  3499-1180 e pelo Email cpl@aguir.pb.gov.br

Aguiar-PB, 28 de Março de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2023
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00015/2023, do tipo menor preço por item, para fornecimento de pães, cuja abertura será no 
dia 18.04.2023 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-
1180 e pelo Email cpl@aguir.pb.gov.br

Aguiar-PB, 28 de Março de 2023.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2023
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com sede 

à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto na 
Lei n.º 11.947/2009, Lei nº 13.987/2020, Resolução FNDE n.º 06/2020, Resolução FNDE n.º 10/2020 
e Resolução FNDE n.º 20/2020, vem realizar Chamada Pública nº 00001/2022, para aquisição de 
gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que será realizada no dia 18 de 
abril de 2023, às 15:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais esclarecimentos na Sala 
de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180 ou ou www.aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

 Aguiar - PB,  28 de Março de 2023.
Adriana Aparecida de Assis

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que rea-
lizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição de uma 
Retroescavadeira Agrícola nova, destinados a atender as necessidades do município de Alagoinha, 
conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o 
pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 13/04/2023 
às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portalde-
compraspublicas.com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 28 de março de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2023, que objetiva: Contratação 
de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação 
de Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, na Frota de Veículos 
da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 1.043.917,29.

Alcantil - PB, 16 de Março de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2023, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação de 
Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, na Frota de Veículos da 
Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 1.043.917,29.

Alcantil - PB, 16 de Março de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva com Aplicação de Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, 
na Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00014/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 01.001–GABINETE DO 
PREFEITO 01001.04.122.1002.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02002.04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
04004.12.361.1005.2012 – MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR 06.006–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA 06006.10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07007.08.122.1009.2033 – DESENVOL-
VER AS ATIV. DO F. MUNIC. DE ASSISTENCIA 07007.08.244.1009.2035 – MANUTENÇÃO DOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA 09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEC DE AGRICULTURA E 10.010–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
10010.20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00065/2023 - 27.03.23 
- GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 1.043.917,29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00014/2023

Pregão Eletrônico nº 00014/2023 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Em-
presa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação de Peças 
Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, na Frota de Veículos 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.

VENCEDOR:
- GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
28.695.805/0001-16
Lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14.
Valor: R$ 1.043.917,29
PARTE: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ASSINATURA: 27/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedo das Ruas Hailton Nunes da Silva, Av. Dolores Macena Trecho 
01 e Av. Dolores Macena Trecho 02 – Zona Urbana, localizadas neste município de Araçagi, Contrato 
de Repasse nº 1079620–52/2021 – Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR. LICITANTES 
HABILITADOS: A S CONSTRUCOES LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCO-
ES E SERVICOS EIRELI; BJC CONSTRUCOES LTDA; COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA 
LTDA; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI; DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GL ENGENHARIA LTDA; 
HUMAITA CONSTRUCOES LTDA; ICON CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; LIS-
BOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; M3 CONSTRUCOES LTDA; MOURA E 
ANDRADE CONSTRU; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; PORTO 
BRASIL INCORPORACOES LTDA; R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; R F 
ENGENHARIA EIRELI; RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; ULTRA SOLUCOES 
E SERVICOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES 
INABILITADOS: ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ARANTES 
LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA 
CONSTRUCAO LTDA; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; G S C CONSTRUTORA E 
SERVICOS LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; 
MACENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA; NOBREGA & NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS

LTDA; RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/04/2023, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja,

278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 981514660. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com.

Araçagi - PB, 28 de Março de 2023
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2023 

Aos 22 dias do mês de Março de 2023, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro - Araruna 
- PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme 
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2023 que objetiva o registro de 
preços para: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa(s), visando a aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétricos diversos, para 
atender a demanda da administração municipal de Araruna/PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; Fundo Municipal de Assistência Social - 
CNPJ nº 16.403.132/0001-02; Fundo Municipal de Saúde - CNPJ nº 11.667.845/0001-51. A referida 
Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de 
seu extrato na imprensa oficial. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00001/2023 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FERRAGENS LTDA – CNPJ: 46.423.434/0001-03 - Valor: R$ 41.659,50; CENTER LED MATERIAIS 
ELÉTRICOS – CNPJ:26.474.579/0001-18 - Valor: R$ 12.760,00; CENTRAL ATACADO LTDA – CNPJ: 
46.556.275/0001-07 - Valor: R$ 195.789,87; CIANO PRESENTES EIRELI. – CNPJ:29.657.759/0001-23 - 
Valor: R$ 34.851,50; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. – CNPJ: 37.227.550/0001-58 - Valor: 
R$ 4.374,95; GERALDO VIDAL DA NÓBREGA – ME. – CNPJ: 18.995.457/0001-49 - Valor: R$ 69.750,00; 
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 28.302.534/0001-91 - Valor: R$ 1.154.621,42; LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 40.351.078/0001-75 - Valor: R$ 1.362,25; MARIA DA LUZ 
BEZERRA DANIEL – ME. – CNPJ: 03.497.373/0001-08 - Valor: R$ 171.262,80; Total: R$ 1.686.432,29. 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Araruna. A referida ATA encontra-se em seu inteiro teor disponibilizada no Portal Oficial do Município.

Araruna - PB, 22 de março de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva: Aquisição de materiais de constru-
ção, hidráulico e elétricos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - R$ 41.659,50; CENTER LED MATERIAIS 
ELÉTRICOS - R$ 12.760,00; CENTRAL ATACADO LTDA - R$ 195.789,87; CIANO PRESENTES EIRELI 
- R$ 34.851,50; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - R$ 4.374,95; GERALDO VIDAL DA 
NÓBREGA – ME - R$ 69.750,00; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 1.154.621,42; LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 1.362,25; MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL – ME - R$ 171.262,80.

Araruna - PB, 14 de março de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
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 de gêneros 
perecíveis (peixe, arroz e leite de coco), destinados as famílias carentes deste município, por ocasião 
da tradição da Semana Santa – Edição de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: A&L COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 16.905,00; COOPESCAF – 
COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE - R$ 
44.800,00; MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 12.250,00.

Araruna - PB, 21 de março de 2023
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros perecíveis (peixe, arroz e leite de coco), destinados as famílias 
carentes deste município, por ocasião da tradição da Semana Santa – Edição de 2023. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2023. DOTAÇÃO: Orçamento de 2023 – Recursos Próprios 
do Município 02.000 – Poder Executivo 02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO 08 
244 0033 2042 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO 08 244 0033 2036 AMPARAR E 
PRESTAR ASSIST A COMUNIDADES CARENTES Elementos de Despesas: 3390.32 99 – Material, 
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00024/2023 - 22.03.23 - COO-
PESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES 
DE - R$ 44.800,00; CT Nº 00025/2023 - 24.03.23 - A&L COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 
16.905,00; CT Nº 00026/2023 - 24.03.23 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 12.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétricos diversos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. DOTAÇÃO: 02.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0005.2012 12.361.0005.2013 12.361.0030.2030 – QSE 02.050 – SEC. DE ASSISTENCIA SO-
CIAL E DESN HUMANO 08.244.0033–2035 08.244.0033–2058 08.243.0021.2085 02.060 – SEC. DE 
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15.452.0022.2044 02.070 – SEC DE AGRICULTURA 
20.608.0011.2052 23.333.0034.2054 02.080 – SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL 
27.695.0038.2095 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0012.2066 10.301.0012.2075 
10.302.0012.2077 10.302.0012.2080. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00015/2023 - 22.03.23 - LUMIART CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 1.362,25; CT Nº 00016/2023 - 22.03.23 - CENTER LED MATERIAIS 
ELÉTRICOS - R$ 12.760,00; CT Nº 00017/2023 - 22.03.23 - CIANO PRESENTES EIRELI - R$ 34.851,50; 
CT Nº 00018/2023 - 22.03.23 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - R$ 4.374,95; CT Nº 
00019/2023 - 22.03.23 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 69.750,00; CT Nº 00020/2023 
- 22.03.23 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - R$ 29.161,65; CT Nº 
00021/2023 - 22.03.23 - CENTRAL ATACADO LTDA - R$ 137.052,91; CT Nº 00022/2023 - 22.03.23 - 
MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL - ME - R$ 119.883,96; CT Nº 00023/2023 - 22.03.23 - JSA COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 404.117,50; CT Nº 10020/2023 - 22.03.23 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FERRAGENS LTDA - R$ 12.497,85; CT Nº 10021/2023 - 22.03.23 - CENTRAL ATACADO LTDA - R$ 
58.736,96; CT Nº 10022/2023 - 22.03.23 - MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL - ME - R$ 51.378,84; CT 
Nº 10023/2023 - 22.03.23 - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 173.193,21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação 
de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Assunção - PB, através do Convênio 
SICONV n.º 889389/2019 - Operação CEF n.º 1065961-17/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00090/2021 - Arrimo Engenharia Ltda - 3º Aditivo 
- acréscimo de 14,28%. ASSINATURA: 05.01.23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física detentora de Máquina agrícola tipo trator de 
pneu 4x4 acoplado de grade aradora automática com mínimo 14 discos, para prestar serviço por 
hora no preparo do solo (corte de terra) na zona rural do Município de Assunção-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00003/2023 - 
Monaci Marques Dantas Central de Locacao - CNPJ: 17.950.324/0001-93 - 1º Aditivo - acréscimo 
de 125 horas total R$ 20.500,00. ASSINATURA: 27.03.23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, utensílios e higiene para atender as demandas das secretárias 
municipais de Assunção–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Con-
forme Loa e QDD 2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00038/2023 - 16.03.23 - ACM MERCANTIL LTDA - R$ 1.853,40; 
CT Nº 00039/2023 - 16.03.23 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 160.703,13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2023. 
DOTAÇÃO: Conforme QDD 2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00022/2023 - 02.03.23 - MD MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 16.075,00; CT Nº 00023/2023 - 02.03.23 - FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. 
FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 7.371,00; CT Nº 00024/2023 - 02.03.23 - DROGAFONTE LTDA 
- R$ 246.596,00; CT Nº 00025/2023 - 02.03.23 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.837,00; CT Nº 00026/2023 - 02.03.23 - NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP. E EXP. MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.417,00; CT Nº 00027/2023 - 02.03.23 - EXEMPLARMED CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.278,00; CT Nº 00028/2023 - 02.03.23 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 85.370,00; CT Nº 00029/2023 - 02.03.23  - 02.03.23 
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 6.655,00; 
CT Nº 00031/2023 - 02.03.23 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
11.085,00; CT Nº 00032/2023 - 02.03.23 - PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.851,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Pneus primeira linha. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2023. DOTAÇÃO: Conforme QDD 2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00036/2023 - 15.03.23 
- EDUARDO BRUNO MELO ALVES - R$ 26.856,00; CT Nº 00037/2023 - 15.03.23 - DANILO JOSE 
MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 301.953,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00006/2023. DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD 2023. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00040/2023 - 20.03.23 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA - R$ 31.382,00; CT Nº 00041/2023 
- 20.03.23 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 56.329,36; CT Nº 00042/2023 - 
20.03.23 - K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - R$ 1.190,00; CT Nº 00043/2023 
- 20.03.23 - MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 246.579,15; CT Nº 00044/2023 - 20.03.23 
- PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - R$ 83.156,60; CT Nº 00045/2023 - 20.03.23 - VIDA 
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 81.115,45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Eventual aquisição de produtos de higiene e fraldas descartáveis para atender cumprir 
ações das Secretarias do Município de Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2023. DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD 2023.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00046/2023 - 
20.03.23 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCATÁVEIS LTDA - R$ 62.985,40; CT Nº 00047/2023 
- 20.03.23 - VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 3.600,00; CT Nº 00048/2023 
- 20.03.23 - RD COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 12.844,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de peças com julgamento do tipo maior percentual (%) de desconto sobre 
a tabela AUDATEX. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2023. DOTAÇÃO: Con-
forme Loa e QDD 2023.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00050/2023 - 24.03.23 - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 184.800,00; CT Nº 00051/2023 - 24.03.23 - GRANPEÇAS 
COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍ. E SERVIÇOS LTDA - R$ 111.861,00; CT Nº 00052/2023 
- 24.03.23 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 64.372,00; CT 
Nº 00053/2023 - 24.03.23 - DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - R$ 41.925,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00003/2023, para o dia 12 de Abril de 2023 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: 
(083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Baia da Traição - PB, 28 de Março de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO
RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 00011/2023
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de forma parcelada de 

medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECUR-
SO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26. Maiores informações, poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 
dos dias úteis. Telefone: (83) 99156-0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com.  

Baía da Traição - PB, 28 de março de 2023.
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00023/2023, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MON-
TAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, DESTINADOS AOS EVENTOS 
REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELEM – PB. Justifica-
tiva: Interposição de recurso por parte da Empresa AMBAR SERVIÇOS EIRELI -ME, CNPJ N° 
15.353.461/0001-15. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 28 de Março de 2023
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviço de reforma de 

Unidade Básica de Saúde e recuperação do Hospital Municipal Bento Forte de Oliveira no Município 
de Belém do Brejo do Cruz/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/04/2023, na sala de Reuniões 
da CPL, na Rua Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 28 de abril de 2023.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

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

objeto é Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos Permanentes (medico hospi-
talar) referente a Emenda Parlamentar: 04849697000/1220-03 , visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de cabedelo, que seria realizado no dia 11 de Abril de 2023, às 
09:00 horas, fica adiado para o dia 13 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, 28 de Março de 2023.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

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 10 de abril de 2023, às 09:00 horas, fica adiado para o dia 
14 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, 28 de Março de 2023.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Subst

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 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 fornecimento 
de Gás liquefeito de petróleo, para atender a demanda das diversas secretarias do município de 
Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; Decreto Municipal nº 15, de 22 de Março de 2023 e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Creuza Josefa Morato, 355 - Intermares - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de ração animal, para a clínica de 
bem–estar animal de Cabedelo, em consonância com a legislação pertinente (Lei nº 12.305/2010) 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio .Ambiente, Pesca e Aquicultura. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 13 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
Decreto Municipal nº 15, de 22 de Março de 2023 e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 98876–2406. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Março de 2023
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023
OBJETO: Execução de serviço de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de 

Cajazeirinhas. Data e Local, às 14:00 horas do dia 14/04/2023, na Rua Levi Olímpio, S/N, Centro 
- Cajazeirinhas - PB.

Cajazeirinhas - PB, 28 de março de 2023
THALYA FELIPE COSTA CEZARIO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.037/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05, 
considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.037/2023/
CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI – CNPJ: 02.715.056/0001-58 para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 
ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS, CENTRO POP, FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA 
GUARDIÃ E FAMÍLIAS FORTES, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 
16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.122.2001.2141 
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000.

Campina Grande, 06 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.035/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomen-
surável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.035/2023/CSL/FMAS/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: MAXXI 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 41.602.860/0001-82,  no valor  de R$ 17.483,00 
(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS), para aquisição de material 
para manutenção de piscinas em atendimento as casas de acolhimento pertencentes a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125  
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000.

Campina Grande, 27 de Março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.036/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.036/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: , para Implantação E Suporte De Sistemas Informatizados De Folha de Pagamento 
Para Utilização Na Secretaria Municipal De Assistência Social – até 31 de dezembro de 2023, em 
razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , com CNPJ: 07.553.129/0001-76, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.600,00 (Dezessete mil e 
seiscentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programáti-
ca: 08.122.2001.2141 (Ações FMAS). Elemento da Despesa: 3390.40. Fonte de Recursos: 15001000

Campina Grande, 06 de março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.038/2023/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável interesse 
público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.038/2023/CSL/FMAS/PMCG, praticado por esta 
municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI 
LTDA – CNPJ: 09.260.688/0001-13,  no valor  de R$ 17.517,20 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS 
E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS), para AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO EM 
ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas cor-
rerão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126  
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000.

Campina Grande, 21 de Março de 2023.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 2.05.033/2023 

Na Ratificação de Dispensa 2.05.033/2023, publicada no DOE  no dia 15 de março de 2023 
pág 23 e no JORNAL A UNIÃO no dia 15 de março de 2023 pág 26, ONDE LÊ-SE : Funcional 
programática: 08.122.2001.2141 (Ações administrativas do FMAS), Leia-se: 08.243.1018.2125 
(Ações das Casas da Esperança I, II, III e IV).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.066/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.066/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO   EM ATENDIMENTO 
AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. VIGÊNCIA: 90 DIAS APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.038/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-30 FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 17.517,20 (DEZESSETE MIL, 
QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 21/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2023 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2022

SEGUNDA CHAMADA 
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 9:00 horas do dia 14 de março de 2023, a  SEGUNDA CHAMADA DA TOMADA 
DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO 
É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO SANTÍSSIMO VILA CABRAL – BAIRRO VILA 
CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. O Edital está 
à disposição na Rua Irineu Joffily, 304, Centro, CEP: 58400-270, Complemento – entrada pela 
lateral da Rua Sólon de Lucena, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba e através dos 
portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cdc.campinagran.de 
e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 28 de março de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO RETIFICAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 2.05.022/2023

E EXTRATO DE CONTRATO Nº  2.05.034/2023
Na Ratificação de Dispensa 2.05.022/2023  e extrato de contrato 2.05.034/2023, publicada no 

DOE  no dia 14 de março de 2023 pág 23 e no JORNAL A UNIÃO no dia 14 de março de 2023 
pág 26 e 24 ONDE LÊ-SE : Funcional programática: 08.243.1019.213, Leia-se: 08.243.1019.2131.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.064/2023/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.064/2023/CSL/FMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATI-
ZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.036/2023/CSL/FMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.40. FONTE 
DE RECURSOS: 15001000, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E PUBLIC SOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR COSME QUEI-
ROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 06/03/2023.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.065/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.065/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/PMCG E ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA 
EIRELI. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA 
ADULTOS E FAMILIAS, CENTRO POP, FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA GUARDIÃ E FAMÍLIAS 
FORTES. VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE JULHO DE 2023. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.037/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.122.2001.2141.ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. 
FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SHI-
GEAKI MARACAJÁ RAMOS. VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 06/03/2023.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.063/2023/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.063/2023/FMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS   
EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 90 DIAS APARTIR DA ASSINATURA - FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.035/2023/CPL/FMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390-30 FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E MARIA DE DEUS AGUIAR DE OLIVEIRA. VALOR GLOBAL: R$ 17.483,00 
(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 
27/03/2023.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 11 
de abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 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 7:30 as 11:30 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
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamada Pública nº 00001/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇAO 12.306.0006.2018 – MANTER O PROGRAMA DA MERENDA 
ESCOLAR � PNAE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 552 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas 
e: CT Nº 90101/2023 - 27.03.23 - MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM - R$ 39.503,00; CT 
Nº 90102/2023 - 27.03.23 - JOSILDO ANICETO DE SOUSA - R$ 32.763,97; CT Nº 90103/2023 - 
27.03.23 - JOZEILTON JOÃO DE SOUSA - R$ 34.603,19; CT Nº 90104/2023 - 27.03.23 - JOSE 
EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 39.735,00; CT Nº 90105/2023 - 27.03.23 - JOSÉ 
RONILDO DE SOUSA - R$ 21.304,54; CT Nº 90106/2023 - 27.03.23 - José Marcos Dantas Lei-
te - R$ 39.998,77; CT Nº 90107/2023 - 27.03.23 - MARIA JANEIDE DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 
34.576,16; CT Nº 90108/2023 - 27.03.23 - JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA - R$ 34.589,23; CT Nº 
90109/2023 - 27.03.23 - ROSENALDO HONORATO DA SILVA - R$ 39.966,55; CT Nº 90110/2023 
- 27.03.23 - JOSÉ PEREIRA SOBRINHO - R$ 34.526,50; CT Nº 90111/2023 - 27.03.23 - JOSEFA 
LUIZA DA SILVA - R$ 34.591,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERNGUE
RESULTADO DE APRESENTAÇÃO

DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023

A presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que os participantes ADRIANA 
CÂNDIDO DE ARAÚJO; JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA; MARIA DA PENHA CACIANO; 
WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA, apresentaram a documentação solicitada a traves 
da imprensa oficial sendo assim declarados habilitados, e os licitantes MARIA LÁYZA SANTOS 
LIMA BARBOSA e COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO, não apresentaram a 
documentação solicitada sendo declarados inabilitados no processo. Será publicado na imprensa 
oficial o resultado do julgamento da documentação, abrindo o prazo recursal em conformidade 
com a Lei 8.666/93 e não ocorrendo a apresentação de recurso em relação ao julgamento da do-
cumentação, será realizada nova sessão para a continuidade dos trabalhos objetivando a abertura 
dos envelopes dos projetos de vendas dos participantes habilitados no dia 10 de Abril de 2023 às 
10h00min. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro – Casserengue – PB, no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 28 de Abril de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições 
parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, 
ações e atividades de todas as Secretarias deste Município e ao Fundo Municipal de Saúde 
exercício 2023. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 08:01 horas do dia 11 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 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) 3634–1141. E-mail: 
licitaçãocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de 
materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais e ao Fundo 
Municipal de saúde, bem como o setor de iluminação pública deste Município de Casserengue 
exercício 2023. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase 
de lances: 13:01 horas do dia 11 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitaca-
ocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2023. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 
12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 12 de Abril de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, EXERCÍCIO DE 2023. Aber-
tura da sessão pública: 10:30 horas do dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 10:31 
horas do dia 12 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocas-
serengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2023
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a construção de escola 

com oito salas. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - R$ 1.193.515,05; 2° - JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO 
LTDA - R$ 1.198.775,20; 3° - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - R$ 1.217.002,93; 4° 
- CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA - R$ 1.217.464,81; 5° - B2 CONSTRU-
COES LTDA - R$ 1.283.022,24; 6° - SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - R$ 1.298.692,62. 
EMPRESA DESCLASSIFICADA: CONSTRUTORA APODI EIREL - R$ 1.367.146,45. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 28 de Março de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PASSA-
GENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 28 de Março de 2023
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 017/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE 
CUITÉ, ESTADO DA PARAÍBA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 
29/03/2023 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 13/04/2023 às 09:01h 
(horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de março de 2023.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2023, que objetiva: Contratações e Locações de 
veículos diversos, com e sem condutores, destinados ao Gabinete do Prefeito e demais Secretarias 
Administrativas do Governo Municipal, período de 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COM DE PÇS P/VEIC 
AUTOMOTORES LTDA–ME - R$ 263.160,00; JOAQUIM MANOEL DA SILVA 22300079801 - R$ 
43.700,00. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as respectivas assinaturas 
dos Termos de Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 20 de Março de 2023.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2023, que objetiva: Aquisições de Pei-
xes tipo PESCADA INTEIRA CONGELADA, destinados a distribuição gratuita com a população 
reconhecidamente carente do Município, por ocasião da SEMANA SANTA 2023; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS 
E NEGOCIOS EIRELI - R$ 66.885,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a 
assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 27 de Março de 2023
LIDIANE COELHO DA COSTA

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Conclusão dos serviços de 2ª etapa da construção do campo de futebol no Con-
junto Antônio Mariz, antigo Barro Vermelho, de acordo CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO 
FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA, representado pela CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 895617 / 2019 / MC/
CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS nº 03.2023. REGIMENTO: Lei 8.666/93 
e demais legislações pertinentes. DOTAÇÃO: 21.100 – 27.813.0012.1029 – 44.90.51 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES. PRAZO EXECUÇÃO: 01 (um) mês. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) 
meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB e PORTO BRASIL 
INCORPORAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 48.689.684/0001-07 - CT Nº 080/2023 – 27.03.2023 – R# 
79.899,99 – Setenta e nove mil oitocentos e noventa e nove 5reias e noventa e nove centavos. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA. 

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Su-
perficial da estrada que liga o Sítio Barra ao Sítio Malhada, ambos neste município - trechos 
01 e 02, conforme EMENDAS ESPECIAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02.2023. REGIMENTO: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. DOTAÇÃO: 21.000 – 26.782.0006.1027 – 1.700.3110 - 
4.4.90.51 – Obras e Instalações. Recursos EMENDAS ESPECIAIS/PREFEITURA MUNICIPAL. 
PRAZO EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31.12.2023. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB e PORTO BRASIL 
INCORPORAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 48.689.684/0001-07, CT Nº 070/2023 – 22.03.2023 – R$ 
450.776,00 - (Noventa e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos). PUBLIQUE-SE 
PARA SUA EFICÁCIA. 

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2023
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 DV00023/2023, 
que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo 
carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste FUNDO DE SAUDE; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 49.478.869 SEVERINO MAXIMO 
DIAS - R$ 21.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Março de 2023
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “CAVALO DE PAU” PARA SE 
APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DOS 
FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licita-
ção nº IN00011/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2023 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00110/2023 - 22.03.23 - MEFF - PRO-
MOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 50.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00023/2023. OBJETO: Contratação de pessoa física 

ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir 
as necessidades deste FUNDO DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Secretário 
e Gestor, em 27/03/2023.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo 
carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste FUNDO DE SAUDE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, Federais 
e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.39 Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 28/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00113/2023 - 28.03.23 - 49.478.869 SEVERINO 
MAXIMO DIAS - R$ 21.000,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2023, para o 

dia 11 de Abril de 2023 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: licitacaocur-
raldecima@hotmail.com. 

Curral de Cima - PB, 28 de Março de 2023
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00002/2023, para o dia 11 de Abril de 2023 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: licitacaocur-
raldecima@hotmail.com. 

Curral de Cima - PB, 28 de Março de 2023
JONAS DE FARIAS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO

DE PREÇOS Nº AD00001/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2023, oriunda da ARP Nº12701/2022, Pregão Presencial nº 0035/2022, da Prefeitura de 
Juazeirinho/PB, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECU-
TAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRA; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: PAULO CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 105.000,00.

Damião - PB, 24 de Março de 2023
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRA. FUNDAMENTO LEGAL: Ade-
são a Registro de Preços nº AD00001/2023 - Ata de Registro de Preços nº 12701/2022, decorrente 
do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0035/2022, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:04.00 – 
SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.2006.2012/3.3 90.39.01. VIGÊNCIA: até 27/09/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00056/2023 - 27.03.23 - PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 105.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE ABERTURA SESSÃO DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº 230310PP00011, nos termos da Lei nº 
10.520/02, AVISA aos interessados que a sessão para fase de lances do Pregão Presencial nº 
00011/2023, ocorrerá no dia 30 de março de 2023, às 9h. Os interessados poderão obter demais 
informações junto à CPL, localizada na Rua Antenor Navarro, 837 – Lírio Verde – Esperança – PB. 
Juvencio Rodrigues Neto – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00004/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00016/2022. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 08201/2022 - Integrar Serviços Médicos Hospitalares 
Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2023. ASSINATURA: 13.03.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00008/2022
OBJETO : Contratação de uma Creche padrão tipo B do projeto integra Paraíba.
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – VIPP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.002.982/0001-28Valor: 

R$872.123,44 ( oitocentos e setenta e dois mil cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) 
2º lugar – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, CNPJ: 42.107.588/0001-36  Valor: 

R$877.192,28 ( oitocentos e setenta e sete mil cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) 
3º lugar – DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 

42.733.975/0001-79 Valor: R$879.858,88 ( oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta 
e oito reais e oitenta e oito centavos) 

4º lugar – CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI, CNPJ: 17.440.965/0001-06 Valor: R$888.984,88 
( oitocentos e oitenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) 

5º lugar – CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS LTDA, CNPJ: 19.175.657/0001-18 Valor: 
R$889.050,15 ( Oitocentos e cinquenta e nove mil ciqnuenta reais e quinze centavos) 

6º lugar – CONSTRUTORA APODI EIRELI CNPJ: 17.620.703.0001-15 Valor: R$889.051,89 ( 
oitocentos e oitenta e nove mil cinquenta e hum reais e oitenta e nove centavos) 

7º lugar – LA ENGENHARIA CNPJ: 24.621.931/0001-75 Valor: R$889.051,89 ( oitocentos e 
oitenta e nove mil cinquenta e hum reais e oitenta e nove centavos) e nove centavos) 

O Processo encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro – Guarabira, no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.24  de Março de 2023

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00029/2023

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2023, 
que objetiva a AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS).  RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ: 45.180.436/0001-48, R$ 35.680,00 - Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais.

Guarabira - PB, 21 de Março de 2023
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00039/ 2023.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 12 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços, do tipo menor 
preço, para: Aquisições parceladas de Tubos de concretos e outros para melhor atender as deman-
das da Administração Municipal. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Março   de 2023.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos para transporte de alunos da zona rural do município para 
a Sede e vice– versa até dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 10115/2023 - 01.03.23 - ADRIANO DE SOUZA - R$ 48.290,00; CT Nº 10116/2023 - 01.03.23 
- ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA - R$ 71.489,00; CT Nº 10117/2023 - 01.03.23 - DENIZ SE-
VERINO DA CRUZ NETO - R$ 71.489,00; CT Nº 10118/2023 - 01.03.23 - EDNALDO FRANCISCO 
DE CARVALHO - R$ 142.967,00; CT Nº 10119/2023 - 01.03.23 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA 
- R$ 275.638,00; CT Nº 10120/2023 - 01.03.23 - ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 
49.489,00; CT Nº 10121/2023 - 01.03.23 - FELIPE DA SILVA LIMA - R$ 49.423,00; CT Nº 10122/2023 
- 01.03.23 - GUARATAN LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R$ 123.178,00; CT 
Nº 10123/2023 - 01.03.23 - IARA DE PONTES FRASÃO - R$ 71.390,00; CT Nº 10124/2023 - 
01.03.23 - JOÃO DE SOUZA - R$ 62.590,00; CT Nº 10125/2023 - 01.03.23 - JOAQUIM MANOEL 
DA SILVA - R$ 48.279,00; CT Nº 10126/2023 - 01.03.23 - JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 
59.290,00; CT Nº 10127/2023 - 01.03.23 - JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS - R$ 58.300,00; 
CT Nº 10129/2023 - 01.03.23 - JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES - R$ 61.479,00; CT 
Nº 10130/2023 - 01.03.23 - klaber Santos da Silva - R$ 48.389,00; CT Nº 10131/2023 - 01.03.23 - 
LINDEMBERG BATISTA DA SILVA - R$ 126.489,00; CT Nº 10132/2023 - 01.03.23 - LUIS PEREIRA 
DE LIMA - R$ 55.000,00; CT Nº 10134/2023 - 01.03.23 - LUIZ CONSTANTINO FERREIRA - R$ 
70.290,00; CT Nº 10135/2023 - 01.03.23 - MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS - R$ 
48.290,00; CT Nº 10136/2023 - 01.03.23 - MARINALDO MOURA DA SILVA - R$ 48.400,00; CT Nº 
10137/2023 - 01.03.23 - RAMON DA SILVA SOUZA - R$ 59.389,00; CT Nº 10138/2023 - 01.03.23 - 
ROSIMERE BARROS - R$ 48.290,00; CT Nº 10139/2023 - 01.03.23 - RUAN DIEGO DOS SANTOS 
PONTES - R$ 48.345,00; CT Nº 10141/2023 - 01.03.23 - VICENTE DE SOUZA - R$ 61.050,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2023. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 
2023. Elemento de despesa 04.123.0007.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saú-
de. 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Março a Dezembro 
de 2023 PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e ESUS 
FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.180.436/0001-48 - CT Nº 00182/2023 
– 21.03.2023 - R$ 35.680,00 – Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00029/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 21/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2023
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 DP00010/2023, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR, 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLATAÇÃO 
DE UM PARQUE INDUSTRIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FDE N° 045/2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FUNDACAO DE EDUCA-
CAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB - R$ 661.700,00.

Gurinhém - PB, 13 de Março de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00011/2023
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 DV00011/2023, que 
objetiva: Contratação de profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria 
e assessoria para secretaria de Assistência Social deste município; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO - R$ 17.000,00.

Gurinhém - PB, 21 de Março de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2023
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 DV00012/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A ESTE MUNICIPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA. - R$ 19.200,00.

Gurinhém - PB, 23 de Março de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2023, 
que objetiva: Contratação de escritório de advocacia especializado para a prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica no âmbito dos programas do FNDE, PNAE, PNATE e demais 
assuntos junto à Secretaria de Educação do Município de Gurinhém, assim como assessoria jurí-
dica administrativa e financeira especializada aos Secretários Municipais de Administração, Saúde 
e Assistência Social e acompanhamento de processos a nível de Justiça Estadual na comarca de 
Gurinhém e no Tribunal de Justiça da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

Gurinhém - PB, 27 de Março de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2023     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais para prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria para secretaria de Assistência Social deste município. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2023. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.080–FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS/SUAS 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 3.3.90.39.99.00 OUTROS 
SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 33.90.39.00 – 
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 21/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00045/2023 - 21.03.23 - ANIEDJA FERNANDA SANTOS 
DE ARAUJO - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A ESTE 
MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2023. DOTAÇÃO: 
02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS 
BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2042 – OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA FARMACIA BASICA 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.
HOSP.E AMBULATORIAL 02060.10.302.0006.2036 – OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE 
ATEND. MOVEL SAMU 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00048/2023 - 23.03.23 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA. - R$ 19.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de advocacia especializado para a prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica no âmbito dos programas do FNDE, PNAE, PNATE e demais 
assuntos junto à Secretaria de Educação do Município de Gurinhém, assim como assessoria jurídica 
administrativa e financeira especializada aos Secretários Municipais de Administração, Saúde e 
Assistência Social e acompanhamento de processos a nível de Justiça Estadual na comarca de 
Gurinhém e no Tribunal de Justiça da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2023. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E 
FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Elemento 
de Despesa: 33.90.39.00–Outro Serviços de Terceira Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.00 – Serviços 
de Consultoria. VIGÊNCIA: até 27/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00051/2023 - 27.03.23 - FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PLANO 
DIRETOR, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E ESTUDO DE VIABILIDADE DE 
IMPLATAÇÃO DE UM PARQUE INDUSTRIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 
FDE N° 045/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2023. DOTAÇÃO: 
.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA 33.90.39.00 – 3.3.90.35.00 – Serviços 
de Consultoria – CONVÊNIO FDE N° 045/2022.. VIGÊNCIA: até 13/03/2024. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00035/2023 - 13.03.23 - FUNDACAO DE 
EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB - R$ 661.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Pregoeira Substituta e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 00017/2023, do dia 29.03.2023  às 08:30 horas PARA o dia 10.04.2023 às 09:00. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contados pelo telefone (0**83) 3454-1035.   

Ibiara-PB, 28 de Março de 2023
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Substituta

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e Julgamento de Proposta do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2023, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO IBIARA–PB. Conforme 
especificação do edital. Sendo consideradas HABILTADAS as empresas: ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: R$ 384.143,44(TREZENTOS OITENTA E QUA-
TRO MIL, CENTO QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS); K C L COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - Valor: R$ 147.431,76(CENTO E 
QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Ibiara - PB, 27 de março de 2023.
MARIA DO RASÁRIO FÉLIX DE LIMA

Pregoeiro substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e Julgamento de Proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Conforme 
especificação do edital. Sendo consideradas HABILTADAS as empresas: FRANCISCO DA SILVA 
PEREIRA - Valor: R$ 155.090,00; JOANA DARC COSTA AFREU - Valor: R$ 304.396,50; JOSINALDO 
DE SOUSA MUNIZ 99957922300 - Valor: R$ 23.520,00 .

Ibiara - PB, 27 de março de 2023.
MARIA DO RASÁRIO FÉLIX DE LIMA

Pregoeiro substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com capa-

cidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Itapororoca, conforme Termo de 
Convênio n.º 483/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – R$ 695.100,72
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
CONSTRUTORA EDIFFICAR EIRELI – R$ 729.599,33
CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – R$ 730.004,19
EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – R$ 738.711,53
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – R$ 762.453,35
ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – R$ 797.924,90
PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – R$ 842.940,47
FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – R$ 855.554,66
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI – R$ 869.005,67
JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – R$ 869.005,67
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – R$ 869.005,67
As demais empresas tiveram suas propostas desclassificadas, conforme relatório técnico 

constante nos autos.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicita-
cao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 28 de março de 2023
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2023, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 5.259,25; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 
113.707,50; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 49.350,00; K C L COS-
TA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 59.829,60; ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA - R$ 209.163,68; ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - R$ 2.495,00. 
Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório. 

Itapororoca - PB, 28 de Março de 2023
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação de ruas na Comuni-

dade de Cipoal, zona rural de Itapororoca/PB, conforme projeto básico.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
DUARTE MARTINS, CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  - R$ 296.989,19
CLASSIFICAÇÃO GERAL
B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – R$ 297.680,59
As demais propostas foram desclassificadas conforme relatório técnico constantes nos autos 

processuais.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicita-
cao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 28 de março de 2023
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023
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 18 de abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais médicos hospitalares para melhor atender as demandas da Secretaria Municipal de saúde, 
exercício 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, 28 de março de 2023
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023

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 08h30min do dia 20 de abril de 
2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
de coleta, transporte, tratamento, incineração e destino final dos resíduos de serviços de saúde, 
conforme termo de referência. 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, 28 de março de 2023
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, 
INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: TORRES & NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 
S/C LTDA - R$ 150.000,00.

Juazeirinho - PB, 13 de Março de 2023.
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO-
RIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, INCLU-
SIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.040 
– SECRETARIA DE FINANÇAS – 02.040.04.123.0002.2017 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS – 3390.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até 13/03/2024. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 04801/2023 - 13.03.23 - TORRES 
& NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C LTDA - R$ 150.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Manoel 

Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.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 especializada para compra de gêneros alimentícios 
para atender a demanda de diversas secretarias do Município de Juru PB. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 09:35 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 e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.
com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 29 de Março de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00020/2023
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 DP00020/2023, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-
CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - R$ 202.041,00.

Lagoa Seca - PB, 03 de Fevereiro de 2023
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00020/2023. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2023 – RECURSOS FEDERAIS E 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA VIGÊNCIA: até 17/03/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00036/2023 - 06.02.23 - BARBOSA & SAMPAIO 
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - R$ 202.041,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
A Pregoeira Oficial comunica cancelamento do Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL 
NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. Justificativa: Com 
vistas a  necessidade de adequações no Edital e no Termo de referência. Informações: no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro 
- Lagoa Seca - PB. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
A Pregoeira Oficial comunica cancelamento do Pregão Eletrônico nº 00012/2023, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO 
ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA 
MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEI-
TURA DE LAGOA SECA/PB. Justificativa: Com vistas , a necessidade de adequações no Edital e 
no Termo de referência, devido ao acréscimo de novos veículos. Informações: no horário das 08h 
Às 12h dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Março de 2023.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 04 de Abril 

de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00015/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Justificativa: : Com vistas a necessidade 
de adequações no Edital e no Termo de referência. Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Março de 2023
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:00 hs do dia 04 de Abril 

de 2023, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00016/2023, que 
objetiva: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA–PB. 
Justificativa: Com vistas a  necessidade de adequações no Edital e no Termo de referência. Infor-
mações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cícero Faustino da 
Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Março de 2023
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL Nº 04/2023
DEVOLUÇÃO DE BEM MÓVEL

O Presidente da Câmara Municipal de Manaíra, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o Regimento Interno c/c a Lei Orgânica do Município de Manaíra e 
as normas regulamentadoras da transparêcia pública, obedecendo-se aos princípios da legalidade, 
impesoalidade, finalidade, razoabilidade, publicidade, moralidade administrativa, economicidade, 
faz saber que após estudo de inviabiliade de manutenção do bem móvel VEICULO TIPO PAS/
AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0; PLACA QFD6255/PB; RENAVAN 0100862969-0; CHASSI 9BWA-
A45U1EP165483; COR VERMELHA; COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA ALCO/GASOL; ANO/
MODELO 2014; CATEGORIA OFICIAL, procedeu com a devolução do bem ao Município de 
Manaíra, Estado da Paraíba, na forma do competente TERMO DE DEVOLUÇÃO E ENTREGA DE 
BENS PATRIMONIAIS Nº 01/2023, de 23 de março de 2023, devendo o Poder Executivo Municipal 
proceder com as medidas administrativas de transferência de propriedade na forma que lhe convier.

E para que o termo da presente públicação chegue ao conhecimento de todos, faz publicar este 
Edital no Diário Oficial do Município, site da Câmara e redes sociais.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Manaíra-PB, 24 de março de 2023.
LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2023
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 08:30 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ESTRUTURA PARA EVENTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 28 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2023
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 08:30 horas do dia 12 de Abril de 2023, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Profissional para 
prestação de serviços na digitação de dados e elaboração de empenhos em software de informática 
da contabilidade pública e apoio no fechamento de balancetes mensais, bem como, elaboração de 
relatórios de dados a serem acompanhados pelo gestor para servir de base na aplicação dos recursos 
adequadamente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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 su-
pracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizopolis - PB, 28 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023
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, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de veiculo de passeio para ação da secretaria de saúde do município de Marizópolis 
– PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 12 de abril de 2023. Início da fase de lances: 
09:31 horas do dia 12 de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.
marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 28 de Março de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 16 de março de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para Construção de Creche Padrão Integra Paraíba no Município de Marizópolis/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. 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/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Março de 2023
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00025/2023
A pregoeira informa que fará realizar no dia 12 de abril de 2023, às 10h:30, na sala da CPL na 

Prefeitura de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de cadastro técnico e planejamento territorial 
para o município de Nazarezinho-PB.

Edital: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 28 de março de 2023.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00024/2023
A pregoeira informa que fará realizar no dia 12 de abril de 2023, às 08h:30, na sala da CPL na 

Prefeitura de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para monitoramento ambiental da recuperação do lixão objeto do PRAD 
de Nazarezinho-PB.

Edital: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 28 de março de 2023.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2023
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 DV00002/2023, 
que objetiva: Locação de veículo automotivo, equipado com palco, som e grupo gerador (Trio Elétrico) 
para utilização durante as festividades carnavalescas deste Município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ACB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 31.000,00.

Natuba - PB, 17 de Fevereiro de 2023
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Abril de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para execução dos serviços de requalificação do Hospital e Unidade da 
Saúde Centro do Município de Natuba, conforme projeto básico. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: ; 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) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Natuba - PB, 28 de Março de 2023
HUMBERTO JÚLIO DE ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículo automotivo, equipado com palco, som e grupo gerador (Trio Elétrico) 
para utilização durante as festividades carnavalescas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00002/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
02.140 Secretaria de Esporte e Cultura 13 392 1008 2044 – Apoio e realização de Eventos Festivos 
e Regionais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
00044/2023 - 17.02.23 - ACB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 31.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE JULGAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2023
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 00016/2023, cujo objeto 
serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca.  Tem como vencedores CICERO 
RODRIGUES DA SILVA-ME, com o valor global de R$ 38.887,50 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos) para o lote 1 com uma porcentagem de 74,5% e a empresa 
ERIVAN IDELFONSO-ME, com o valor global de R$ 265.532,96 (duzentos e sessenta e cinco mil 
quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) para o lote 2 com uma porcentagem de 44%.

Pedra Branca-PB, 27 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00013/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Realização de curso com treinamento, 

palestras e Formações para os profissionais da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Bran-
ca/PB, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa SARAH MARIA 
BERNARDINO TAVARES - ME – CNPJ nº 31.933.686/0001-05, com o valor global de R$ 49.350,00 
(quarenta e nove mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado. 
Pedra Branca - PB, em 24 de março de 2023.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0019/2023, cujo objeto 
Material odontológico para atender as necessidades do CEO do município de Pedra Branca-PB. 
Tem como vencedora KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – 
EIRELI com o valor global de R$ R$ 212.688,30 (duzentos e doze mil seiscentos e oitenta e oito 
reais e trinta centavos).

Pedra Branca-PB, 24 de março de 2023.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 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 PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2023, por menor 

preços por item, com objeto, Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinada a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural do Município de Pedra Branca-PB, atendendo a proposta 019891/2020 
referente ao convênio 905914/2020. Abertura dia 10/04/2023 às 09:00 horas, no endereço eletrô-
nico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O Edital Completo poderá 
ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelos 
endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 27 de março de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2023
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0004/2023, por 

menor preços por item, com objeto, Aquisição de equipamentos para apoio à produção rural no 
município de Pedra Branca-PB PLATAFORMA +BRASIL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. convênio 924768/2021 Abertura dia 10/04/2023 às 13:00 horas, no endereço eletrô-
nico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O Edital Completo poderá 
ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelos 
endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 27 de março de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00022/2023
A Comissão de Licitação torna público a quem interessar a publicação do edital da licitação na 

modalidade Pregão Presencial n° 00026/2022, tipo menor preço global, com objeto, Contratação 
de empresa especializada para serviços de confecção de  Próteses: Total mandibular, Total Maxilar, 
Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese  Coronarias/Intrarradiculares 
fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB., Abertura dia 11.04.2023 as 
9:00 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 27 de maço de 2023.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Publicidade de Aplicação de Multa

ao Fornecedor em Descumprimento Contratual  
Pregão Eletrônico nº 0009/2023: Contratação de empresa especializada para aquisição de 

materiais para manutenção de infraestrutura do Município de Piancó-PB.
A Prefeitura Municipal de Piancó no intuito de dar publicidade ao ato de MULTAR fornecedor que 

está em descumprimento contratual, comunicou a empresa CENTRAL ATACADO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 46.556.275/0001-07, que aplicou a sanção MULTA pela recorrência no ato de 
descumprir a cláusula segunda do contrato 01.00038/2023, em que assumiu a obrigação de fazer a 
entrega do(s) produto(s) solicitado(s), no prazo de até 5(cinco) dias corridos; contados da solicitação 
do setor competente. RATIFICO a penalidade multa e a possibilidade de rescisão contratual unilateral 
e suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo prazo não superior a 02 
(dois) anos; caso tal ato de inexecução contratual volte a ocorrer. RECONSIDERO, porém, o valor 
pecuniário da multa, desconsiderando os dias 20 e 21 de março de 2023 na contagem diária, o que 
altera o valor da Sanção aplicada. Período de 01 (um) dia; 6º dia CORRIDO, 9 de março de 2023, 
do pedido que foi feito no dia 13 de março de 2023 e entregue dia 20 de março de 2023; Cálculo: 
0,005 X R$ 1.548.730,66 = R$ 7.743,65 (sete mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e 
cinco centavos) para período 01 (um dia). 

VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 7.743,65 (sete mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta 
e cinco centavos) em conformidade com art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93 (constado na CLÁUSULA 
SÉTIMA – SANÇÕES (7.1.)). Noticiamos também ao fornecedor as sanções administrativas, nos 
termos do artigo 87 da Lei Nº 8.666/93 (e que também constam no referido contrato assinado entre 
as partes), que serão aplicadas caso a notificada permaneça em falta com essa Administração 
Pública: RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL e SUSPENSÃO DO DI-
REITO DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) 
ANOS. Do ato de aplicar a penalidade MULTA caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
(Item 7.3), a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro 
do mesmo prazo.”. Para esse fim, foi comunicado o seguinte endereço eletrônico gestaodecontra-
tospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 28 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Publicidade de Notificação por Escrito

ao Fornecedor em Descumprimento Contratual
Pregão Eletrônico nº 0039/2022: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 

óleos lubrificantes, aditivos, filtros, graxa e prestar serviços de troca e vulcanização de pneus para 
a manutenção das secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2023.

 A Prefeitura Municipal de Piancó no intuito de dar publicidade ao ato de notificar por escrito 
Fornecedor que descumpriu Edital do Pregão Eletrônico nº 0039/2022, comunicou o licitante 
SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ Nº 03.995.452/0001-49, 
sobre a abertura de procedimento administrativo para apurar a conduta do licitante que 
deixou de comparecer (presencial ou virtualmente) para a assinatura contratual, após a 
publicidade do Termo de Homologação e Convocação, acerca dos itens vencidos no Pregão 
Eletrônico N.º. 0039/2022, ocasionando prejuízos a administração pública. Do ato que aplicar 
a penalidade ADVERTÊNCIA POR ESCRITO caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis (Item 19.10), a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar 
sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e 
decisão superior.”. Para esse fim, foi comunicado o seguinte endereço eletrônico gestao-
decontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 28 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Publicidade de Notificação por Escrito

ao Fornecedor em Descumprimento Contratual  
Pregão Eletrônico nº 0032/2022: aquisição de hortifrutigranjeiros parar atender as necessidades 

de diversas Secretarias do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2023.
A Prefeitura Municipal de Piancó no intuito de dar publicidade ao ato de notificar por escrito 

Fornecedor que descumpriu Edital do Pregão Eletrônico nº 0032/2022, comunicou o licitante JULIA 
BEATRIZ DE HOLANDA SOUZA HORTIFRUTI, CNPJ Nº 46.476.671/0001-24, sobre a abertura de 
procedimento administrativo para apurar a conduta do licitante que deixou de comparecer (presen-
cial ou virtualmente) para a assinatura contratual, após a publicidade do Termo de Homologação e 
Convocação, acerca dos itens vencidos no Pregão Eletrônico N.º. 0032/2022, ocasionando prejuízos 
a administração pública. Do ato que aplicar a penalidade ADVERTÊNCIA POR ESCRITO caberá 
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (Item 19.10), a contar da ciência da intimação, podendo 
a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados 
para a apreciação e decisão superior.”. Para esse fim, foi comunicado o seguinte endereço eletrônico 
gestaodecontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 28 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Publicidade de Notificação por Escrito

ao Fornecedor em Descumprimento Contratual  
Pregão Eletrônico nº 0034/2022: aquisição de materiais de limpeza de uso pessoal e doméstico 

parar atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2023.

A Prefeitura Municipal de Piancó no intuito de dar publicidade ao ato de notificar por escrito 
Fornecedor que descumpriu Edital do Pregão Eletrônico nº 0034/2022, comunicou o licitante 
FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 39.500.536/0001-01, 
sobre a abertura de procedimento administrativo para apurar a conduta do licitante que deixou de 
comparecer (presencial ou virtualmente) para a assinatura contratual, após a publicidade do Termo 
de Homologação e Convocação, acerca dos itens vencidos no Pregão Eletrônico N.º. 0034/2022, 
ocasionando prejuízos a administração pública. Do ato que aplicar a penalidade ADVERTÊNCIA 
POR ESCRITO caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (Item 19.10), a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informados para a apreciação e decisão superior.”. Para esse fim, foi comunicado o 
seguinte endereço eletrônico gestaodecontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 28 de março de 2023.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 26.690.173/0001-72 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais odontológicos 

destinados a secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.
Valor global: R$ $ 29.507,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sete reais)

Piancó-PB, 27 de Março de 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 

07.897.039/0001-00
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais odontológicos 

destinados a secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 21.647,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais)

Piancó-PB, 27 de Março de 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2023
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 
29/03/2023 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 11/04/2023 às 
08h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 28 de março de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2023, que objetiva: Aquisição de 01 (um) 
veículo de passeio, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Promoção do Desenv. Humano, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 66.200,00.

Pilões - PB, 20 de março de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2023, que objetiva: Aquisição de Tablets 
para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município de Pilões – PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: L. P. EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 86.726,50.

Pilões - PB, 20 de março de 2023
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Tablets para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município 
de Pilões – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2023. DOTAÇÃO: Recursos 
Ordinários e Convênio N°. 0085/2021, Firmando Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal – SEDAM: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões 
e: CT Nº 00019/2023 - 23.03.23 - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 86.726,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Promoção do Desenv. Humano, deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2023. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 4490.52 99 Equipa-
mentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00020/2023 - 23.03.23 - COMERCIO 
DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 66.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 14 de abril de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SÍTIO CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE QUEI-
MADAS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de março de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:30 horas do dia 14 de abril de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE CATOLÉ, QUEIMA-
DAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de março de 2023
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00023/2023, 

onde se lê: “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”; leia-se: “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”. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.
COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00024/2023, 

onde se lê: “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”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 14:00 
horas do dia 10 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 10 de Abril de 2023”. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.
COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00025/2023, 

onde se lê: “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”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 11 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 11 de Abril de 2023”. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.
COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2023
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 DV00017/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO CORAL & CIA DA VOZ 
DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: METAL 
ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - R$ 13.283,56.

Remígio - PB, 27 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2023
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 DP00018/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE DUAS LICITAÇÕES FRACASSADAS; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PARENTE MUNIZ FILHO & CIA 
LTDA - R$ 46.600,00.

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 14:30 horas do dia 11 de 
Abril de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023
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 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, 
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/
MATERIAL PERNAMENTE Nº 11376.311000/1210–05. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 12 de Abril de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023
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.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O MUNICÍPIO. Abertura da sessão 
pública: 14:30 horas do dia 12 de Abril de 2023. Início da fase de lances: 14:31 horas do dia 12 
de Abril de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 13 de 
Abril de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUTAR 
OS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Abril de 
2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRA DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO LOCALIZADA NO MUNICIPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2023
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 DV00019/2023, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOBREAK, 
CARTUCHOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ATÉ A REALIZAÇÃO DO 
PREGÃO PARA ESSA FINALIDADE DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LOURIMAR LINS SANTOS - R$ 16.124,80.

Remígio - PB, 28 de Março de 2023
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00019/2023. OBJETO: FORNECIMENTO DE 

MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOBREAK, CARTUCHOS) PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ATÉ A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PARA ESSA FINALI-
DADE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Adm e Finanças. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 28/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOBREAK, 
CARTUCHOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ATÉ A REALIZAÇÃO DO 
PREGÃO PARA ESSA FINALIDADE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00019/2023. 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 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 
02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Desenvolvimento Social 3390.30 99 Material de Consumo 4490.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00134/2023 - 28.03.23 - LOURIMAR 
LINS SANTOS - R$ 16.124,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00017/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TOS DESTINADOS AO GRUPO CORAL & CIA DA VOZ DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO CORAL & CIA DA 
VOZ DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 361 
1001 2056 Manutenção das Atividades da Educação Básica – Outros Recursos 3390.30 99 Mate-
rial de Consumo 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 
15710000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 
à Educação. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00132/2023 - 27.03.23 - METAL ZONE COMERCIO DE 
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - R$ 13.283,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00018/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE 
DUAS LICITAÇÕES FRACASSADAS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VII, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Trânsito. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 28/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, ORIUNDO DE DUAS LICITAÇÕES FRACASSADAS. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00018/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Remígio: 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Trânsito 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos 15001000 Recursos 
Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00133/2023 - 28.03.23 - PARENTE MUNIZ FILHO 
& CIA LTDA - R$ 46.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023, que tem 
como objeto: Contratação de laboratório especializado em prestação de serviços de execução de 
Exames Anátomo-Patológicos (biópsias simples e peças cirúrgicas), com emissão de resultados 
dos exames solicitados, para complementar o Sistema Único de Saúde - SUS, atendendo usuários 
residentes do município de Santa Luzia-PB. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total 
da contratação: ALVARO JOSE DE ASSIS NETO - CNPJ: 34.376.445/0001-92 - Item(s): 1 - 2 - 3 
- 4 - Valor: R$ 279.960,00.

Santa Luzia - PB, 16 de março de 2023. 
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Presencial Nº 00006/2023, que tem como objeto: Contratação de laboratório especializado em 
prestação de serviços de execução de Exames Anátomo-Patológicos (biópsias simples e peças 
cirúrgicas), com emissão de resultados dos exames solicitados, para complementar o Sistema 
Único de Saúde - SUS, atendendo usuários residentes do município de Santa Luzia-PB, adjudico 
a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: ALVARO JOSE DE ASSIS NETO - CNPJ: 
34.376.445/0001-92 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - Valor: R$ 279.960,00.

Santa Luzia - PB, 16 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023
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 00006/2023, que objetiva: Contratação de laboratório especializado em prestação de 
serviços de execução de Exames Anátomo-Patológicos (biópsias simples e peças cirúrgicas), com 
emissão de resultados dos exames solicitados, para complementar o Sistema Único de Saúde - 
SUS, atendendo usuários residentes do município de Santa Luzia-PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
ALVARO JOSE DE ASSIS NETO - CNPJ: 34.376.445/0001-92 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - Valor: R$ 
279.960,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 17 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE CONTRATO EXPIRADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
O Prefeito do município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições torna público que o 

Contrato nº 00121/2021, firmado com a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 13.777.403/0001-93 decorrente da licitação que objetiva a Contratação de 
empresa especializada para implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais 
e comunidades tradicionais no município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio FUNASA n° 
00457/2017 foi expirado. Pelas razões de fato e de direito expostas no Parecer Jurídico e Despacho 
do Prefeito do Município.

Santa Luzia/PB, 27 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

E NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023

O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 
interessados que as Impugnações ao Edital do Pregão Presencial nº 00007/2023, que tem como 
objeto aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias 
mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2023, apresentado pela empresa 
UNICOBA ENERGIA S.A, CNPJ Nº 23.650.282/0002-59 e D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 
Nº 38.874.848/0001-12 foram INDEFERIDOS, nos termos das fundamentadas respostas as Impug-
nações do Edital juntadas aos autos do processo. Reanalisando o prazo de entrega estabelecido 
de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da respectiva Ordem de Compra. Entendeu-se 
por bem alterar o prazo para 10 (dez) dias úteis, assim como foi reanalisada pela Secretaria de 
Infraestrutura e verificou que se faz necessário à alteração da descrição dos itens 85 a 92 do 
termo de referência do edital, fazendo constar temperatura de cor mínima, alterando-se o Edital. 
Ficando também alterada da Data de Abertura da sessão para o dia 13/04/2023 às 08:00 horas. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau de 
Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, 
ou pelo Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia - PB, 28 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO FINAL

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 interessa-
dos, o resultado final da 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 
arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, no ano de 2023, 
empresa classificada e habilitada: DENIZE TORRES CANDEIA, CNPJ Nº 29.332.622/0001-07, 
Valor R$ 48.000,00. 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, 28 de março de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2023
PROCESSO Nº 00019/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Inscrita no CNPJ 

DE N° 11.663.900/0001-35, localizada na Rua: Afonso Campos, 102, Centro, João Pessoa/PB - 
CEP: 58.013-380.

OBJETO: Contratação de Serviços Advocatícios - Defesa do ente Público perante os Tribunais 
de Contas do Estado e da União - Consultoria Jurídica da Área de Administração Pública, para a 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais).

Santa Luzia-PB, 02 de março de 2023.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00045/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2023
PROCESSO Nº 00019/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Inscrita no CNPJ 

DE N° 11.663.900/0001-35, localizada na Rua: Afonso Campos, 102, Centro, João Pessoa/PB - 
CEP: 58.013-380.

OBJETO: Contratação de Serviços Advocatícios - Defesa do ente Público perante os Tribunais 
de Contas do Estado e da União - Consultoria Jurídica da Área de Administração Pública, para a 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 
04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG. Elemento de Despesa: 
3390.35 - 1.500.0000 - Serviços de Consultoria. 3390.39 - 1.501.0000 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 e Lei Nº 14.039 de 17 de Agosto de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, (03/03/2023 a 03/03/2024).
DATA DO CONTRATO: 03 de março de 2023.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
SEGUNDA CHAMADA – MOTIVO DESERTO

A Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pe. Juvino nº 10, Centro, Santa Luzia - PB, às 10:00 horas 
do dia 13 de Abril de 2023, Segunda Chamada - licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. E-mail: camaramunicipal_santaluziapb@yahoo.com.

Santa Luzia - PB, 28 de Março de 2023.
WALBER ARAÚJO OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 020/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 

DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da abertura das propostas 

das empresas habilitadas: 
- JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ 14.102.427/0001-05 
Valor: R$ 3.026.779,22 (três milhões, vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte 

e dois centavos).
- MONTEBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – 20.010.332/0001-64
Valor: R$ 3.222.506,25 (três milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos).
Proposta vencedora: JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ 

14.102.427/0001-05, com o valor de 3.026.779,22 (três milhões, vinte e seis mil, setecentos e 
setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Santa Rita - PB, 28 de março de 2023.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico, bem como, 

prestação de serviços na confecção de diversos materiais de forma parcelada, visando atender as 
necessidades das diversas Secretarias do município de São Bentinho – PB. Data e local, às 09:00 
horas do dia 10/04/2023, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 28 de março de 2023
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de imagens compreendendo Tomografia Computadorizada 
e Ressonância Magnética para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Bentinho–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CEMOAN 
CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - R$ 388.669,00; UDI PATOS SERVICOS E 
PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 48.116,75.

São Bentinho - PB, 27 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 de imagens com-
preendendo Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00021/2023. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00084/2023 - 28.03.23 - CEMOAN CENTRO MEDICO 
DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - R$ 388.669,00; CT Nº 00085/2023 - 28.03.23 - UDI PATOS 
SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 48.116,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2023, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de imagens compreendendo Raio–X e Ultrassonografia 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Bentinho–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM LTDA - R$ 295.430,00.

São Bentinho - PB, 27 de Março de 2023
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de imagens com-
preendendo Raio–X e Ultrassonografia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2023. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00086/2023 - 28.03.23 - FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA - R$ 295.430,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA PEDRO BEZERRA – CACIMBINHA; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A L PAULINO - R$ 141.434,50.

São João do Tigre - PB, 17 de Fevereiro de 2023
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA 
PEDRO BEZERRA – CACIMBINHA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2023. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 03.000 SECRETARIA DE 
EDUCACAO – 12 361 2017 1002 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES – 072 4.4.90.51 00 1.500.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 073 4.4.90.51 00 
1.540.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES – 074 4.4.90.51 00 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2023 - 17.02.23 - A L PAULINO - R$ 141.434,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000013/2023
Adiamento
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB torna público o Adiamento da licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Placas indicativas de Ruas e 
Placas para Zona Rural para o município de São José do Bonfim/PB.  Assim a data do início da disputa 
que estava prevista para: 09:00hs do dia 31/03/2023, fica adiada para: data do início da disputa: 09:00hs/
min do dia 04/04/2023. Motivo: Feriado municipal. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portalde-
compraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Esclarecimentos na sede da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs - Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, S/N - Centro – São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 28 de Março de 2023.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, no uso de suas atribuições legais, 

torna público a Ratificação da Dispensa Nº 00002/2023 nos termos do Art. 75, inciso II – da Lei Federal 
n.º 14.133/2021, que objetiva: Contratação de empresa para execução de serviços de proteção do 
patrimônio por meio do reconhecimento dos bens públicos, e consultoria para regulamentação do 
setor tributário com atribuição ao setor fiscal, com base nos elementos constantes no procedimento 
de Dispensa, a qual sugere a contratação de: FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA, CNPJ Nº 16.747.441/0001-91, VALOR: R$ R$ 27.600,00.

São José do Bonfim-PB, 27 de Março de 2023.
Esaú Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de pneus 
de 1ª linha com classificação classe A, fabricação nacional, incluindo os serviços de alinhamento e 
balanceamento para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 13 de abril de 2023 às 13h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 28 de março de 2023.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00003/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2023, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de 
material de informatica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e suas Secretarias; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: TEC 
MIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 373.899,25.

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: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material de 
informática, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de 
Roça e suas Secretarias. FUND. LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2023 - Ata de 
Registro de Preços nº 01011/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico 
nº 000011/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município: 02010.01.122.1001.1082 – 02010.04.122.1001.2002 – 02030.01.122.1003.2005 
–02040.04.122.1005.1003 – 02050.12.361.1006.1004 – 02050.12.361.2002.2108 –3390.30.00.00 
– Material de Consumo 500/ 600/ 540/ 542/ 660 /704 /705 /700/ 701/ 749/ 661/ 665/ 621/ 631/ 632/ 
635/ 550/ 551/ 570/ 571 /573/ 576 – Fontes. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00031/2023 - 28.03.23 - TEC MIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 373.899,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Pneus novos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 28 de Março de 2023.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil, para executar os serviços de 
Reforma do prédio da Creche Professora Neuza Cavalcante da Costa, localizada na sede do mu-
nicípio de Serra da Raiz–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: CONSTRUTORA SF EIRELI - R$ 345.790,27.

Serra da Raiz - PB, 27 de Março de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Medicamentos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA–ME - R$ 379.267,00.

Serra da Raiz - PB, 24 de Março de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - R$ 387.678,40.

Serra da Raiz - PB, 27 de Março de 2023.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil, para executar os 
serviços de Reforma do prédio da Creche Professora Neuza Cavalcante da Costa, localizada na sede 
do município de Serra da Raiz–PB. Fundamento Legal: Tomada de Preços nº 00001/2023. Dotação: 
Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos: FUNDEB / FPM / MDE) Dotação 
Orçamentária: 02050 – 12.361.0013.2027 – 4.4.90.51.00.00 / 12.365.1850.1012 – 4.4.90.51.00.00. 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2023. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de 
Serra da Raíz e: CT Nº 00032/2023 - 28.03.23 - CONSTRUTORA SF EIRELI - R$ 345.790,27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00007/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (RECURSOS 
PRÓPRIOS: FUS/RECURSOS DO SUS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02040 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.09.00 10.301.0009.2014 – 3.3.90.30.99.00 10.301.0009.2015 
– 3.3.90.30.09.00 10.301.0009.2021 – 3.3.90.30.09.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00030/2023 - 24.03.23 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - R$ 379.267,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 
00002/2023. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos: FPM, ICMS, MDE, 
Recursos do FNDE / Recursos do FNAS) 02.030 – 08.122.0002.2004 – 3.3.90.36.23.00 / 08.244.0005.2006 
– 3.3.90.30.99.00 / 08.244.0005.2012 – 3.3.90.30.99.00 / 08.244.0005.2060 – 3.3.90.30.99.00 / 
12.306.0012.2022 – 3.3.90.30.07.00 / 12.306.0012.2023 – 3.3.90.30.07.00 / 12.361.0013.2025 – 
3.3.90.30.99.00 / 12.361.0013.2030 – 3.3.90.30.99.00 / 12.365.1850.2031 – 3.3.90.30.99.00. Vigência: 
até o final do exercício financeiro de 2023. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: 
CT Nº 00033/2023 - 28.03.23 - DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - R$ 387.678,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais, 
instrumentais e equipamentos odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: APOGEU CENTER COM. DE PROD. HOSP. E MED. LTDA ME - R$ 8.924,50; DENTALMED 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 185.781,20; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - R$ 41.200,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES LTDA - 
R$ 520,80; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
4.975,50; K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 197.604,50; 
ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME - R$ 2.790,00.

Solânea - PB, 23 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2023, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração Municipal 
– Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA 
OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 2.352,00; JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLI-
VEIRA - R$ 1.499,00; MAIOR CLEAN COM. VAREJ. INST. CIRURGICOS EIRELI - R$ 174.331,00; 
PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 20.803,00. Convocamos as empresas vencedoras para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 23 de Fevereiro de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2023, que objetiva: Aquisição de 
Peixes e gêneros secos, destinados à distribuição com pessoas carentes do nosso município 
durante a Semana Santa/2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ACM MERCANTIL LTDA - R$ 39.500,00; AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E 
HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - R$ 103.500,00. Convocamos as empresas vencedoras 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, com-
parecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 27 de Março de 2023
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.3
01.2008.103/10.301.2010.1033/10.302.2009.1034/10.301.2008.2041/10.302.2009.2046/10
.302.2010.2047 –160100000 – TRANSF. DE RECUSOS DO SUS/15001002 – RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS SAÚDE/16000000 – TRNASF. DE RECURSOS DO SUS/. 
ELEMENTO DE DESPESAS:4.4.90.52.99 – EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/3.3.90.30.99 
– MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00109/2023 - 16.03.23 até 24.12.23 - APOGEU CENTER COM. DE PROD. HOSP. E MED. 
LTDA ME - R$ 8.924,50; CT Nº 00110/2023 - 16.03.23 até 31.12.23 - IN-DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.975,50; CT Nº 00111/2023 - 
16.03.23 até 31.12.23 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 41.200,00; 
CT Nº 00112/2023 - 16.03.23 até 31.12.23 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 520,80; CT Nº 00113/2023 - 16.03.23 até 24.12.23 - ODONTOMED 
COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME - R$ 2.790,00; CT Nº 00114/2023 - 
16.03.23 até 31.12.23 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 185.781,20; CT 
Nº 00115/2023 - 16.03.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender 
às Secretarias da Administração Municipal – Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00010/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 
– GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 
– 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 
20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 18/12.361.2005.2019/12.361.2
005.2020/12.361.2005.2023/12.365.2005.2030/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.301.2008.2042/1
0.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2046/10.302.2010.2047/10.305.2011.2049/
10.301.2008.2053/10.304.2011.2054 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. 
DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.2015.2058/08.243.2015.2059/08
.244.2013.2060/08.244.2014.2061/08.244.2015.2062/08.244.2015.2064/08.244.2015.2065
/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.2072 – 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA 
COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076/27.812.2020.2077 – 10:00 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.1
22.1002.2078/18.541.2001.2080.(15000100/15500000/15001001/15401030/16000000/150
01002/16600000/17000000) – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00079/2023 - 09.03.23 - PAULO PONTES DA 
SILVA - EPP - R$ 20.803,00; CT Nº 00081/2023 - 09.03.23 - MAIOR CLEAN COM. VAREJ. 
INST. CIRURGICOS EIRELI - R$ 174.331,00; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e suprimentos de informática 
para atender as necessidades das Secretarias deste Município, exercício de 2023. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO– 04.122.1002.1003/04.122.1002
.2002 – 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.1004/04.122.1002.20
04 – 03.00 – SECRETARIA DE FAZENDA – 04.123.1002.1005/04.123.1002.2009 –04.00 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.
1006/20.122.2003.2012 – 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.1013 12.361
.2005.1014/12.361.2005.1016/12.365.2005.1017 12.361.2005.1023/12.361.2005.1027/13.36
1.2005.1065/12.361.2005.201/12.361.2005.2020/12.361.2005.2023/12.361.2005.2024/12.36
5.2005.2018/12.365.2005.2018/12.365.2005.2030/12.365.2005.2031– 06.00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.2008.1030/10.301.2010.1033/10.302.2009.1034/10.302.2010.1037/10
.122.2010.2040/10.1222.2040/10.301,2008,2041/10.301.2008.2042/10.302.2009.2044/10.3
02.2009.2045/10.302.2009.2046/10.302.2010.2047/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10
.304.2011.2054/10.301.2008.2055 – 07.00 – FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL (SEC. DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) – 08.244.2015.1043/08.244.2015.1047/08.2
43.2013.2058/08.243.2015.2059/08.244.2013.2062/08.244.2014.2061/08.244.2015.2062/0
8.244.2015.2064/08.244.2015.2065/08.244.2015.2066/08.243.2013.2067/08.244.2015.206
9 – 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15
.452.1002.1053/15.452.1002.2071 – 09.00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E 
TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 E 10.00 – SECRETARIA DE MEIO AM-
BIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078/18.541.2001.208
0 – ELEMENTOS DE DESPESAS – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO, 4.4.90.52.99 
– EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE– 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. 1500100 – RECURSOS LIVRES ORDINÁRIOS/154001001 
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS MDE/15401030 – TRANSF. DE FUNDEB 
30% – 17000000 – OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS 
CONGENERES DA UNIÃO/ 17010000 – OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS –155000000 – TRANSF. DO SALÁRIO 
EDUCAÇÃO – 15401030 – TRNASF. DO FUNDEB 30%– 15690000 – TRANS. DE RECUR-
SOS DO FNDE – 15421030 – TRANS. DO FUNDEB VAAT 30% –15431030 – TRANS. DO 
FUNDEB – COMP. UNIÃO VAAT 30% – 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS SAÚDE – 1600100 – TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – 16210000 – TRANSF. 
DE RECURSOS DO SUS PROV DO GOVERNO – 16600000 – TRANSF. RECU DO FNAS. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00083/2023 - 09.03.23 até 
31.12.23 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - R$ 72.844,20; CT Nº 00084/2023 - 09.03.23 
até 31.12.23 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 382.555,65; CT 
Nº 00086/2023 - 09.03.23 até 31.12.23 - JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - R$ 9.895,00; 
CT Nº 00087/2023 - 09.03.23 até 31.12.23 - CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE 
SENA - R$ 33.077,50; CT Nº 00088/2023 - 09.03.23 até 31.12.23 - MARIA JOSE FREIRES 
DA SILVA DIAS - R$ 6.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José Reis, no Bairro Alto do Cruzeiro, na cidade de Sousa/PB.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 13 DE ABRIL DE 2023 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 27 de março de 2023.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global para a construção da coberta da Escola Degma Lúcia, na 
cidade de Sousa/PB.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 14 DE ABRIL DE 2023 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 27 de março de 2023.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vanta-

josa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva, na Escola Alexandre 
Américo, no Sítio Curralinho, conforme convênio SEECT/PB N° 357/2022, no Município de Sousa/PB. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 03 DE MAIO DE 2023 AS 10H00MIN HORAS. 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 27 de março de 2023.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 51/2023

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-
cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: 
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de marcenaria e ferragens 
suprindo as necessidades do município de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 12 de março de 
2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.licitanet.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e 
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 28 de março de 2023.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 51/2023
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: 
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de marcenaria e ferragens 
suprindo as necessidades do município de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 12 de abril de 
2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.licitanet.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e 
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 28 de março de 2023.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 19/2023
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Ob-
jeto Locação de veículos leves tipo utilitários, por pessoa física ou jurídica para atender as 
necessidades desta prefeitura, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
no Anexo I deste edital. Abertura das propostas dia 12 de abril de 2023, às 11:00 horas 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.
br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 28 de março de 2023.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DJAIME ANDRADE DA ROCHA, PEDRO 

MORENO GONDIM, SETE DE SETEMBRO E PROJETADA 01, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO 
DE TACIMA – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 354.915,07. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licita-
ção, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 23 de Março de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

RECONSIDERAÇÃO APÓS ANÁLISE DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; AUTO VIA 
LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LO-
CACOES LTDA; FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JOSE CREZIO 
LOPES FILHO; PACTO CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: ALMEIDA DINIZ 
CONSTRUCOES LTDA; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; ENGEMAX CONSTRUÇOES 
ENG EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; JGM ENGENHARIA E INCORPORA-
CAO LTDA; NOBREGA & NOBREGA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; SOLAR ENERGIA 
E CONSTRUCOES LTDA. A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 04/04/2023, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira 
da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 27 de março de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO

DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
SESSÃO DESERTA

CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA Nº 004/2023- LEI N. 14.133/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2023

O Agente de Contratação Torna público o seguinte julgamento: Aberta a sessão e analisado o 
e-mail de recebimento de propostas e documentos de habilitação, verificou-se que não foi recebido 
nenhum e-mail de proposta de empresa interessada, sendo o processo declarado DESERTO,  

INFORMAÇÕES:  Em todos os dias uteis das 08:00 às 12:00horas, na sala da CPL da prefeitura 
municipal de Teixeira à Rua José Ramalho Xavier, s/n – Complexo Administrativo- Centro, Teixeira 
– PB, ou através do e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br

Teixeira - PB, 24 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2ª REUNIÃO

Contratação Direta - Dispensa nº 004/2023 - LEI Nº14.133/2021
 Processo Administrativo n° 041/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de cadastro, processamento 
e envio de dados dos sistemas de vigilância em saúde, conforme especificações constantes no 
termo de referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil).
DATA ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS: 
INÍCIO EM: 30 de março de 2023 às 08:00 horas
TÉRMINO EM: 04 de abril de 2023 às 07:59 horas
que deverá ser encaminhada ao e-mail: contratacaodireta@teixeira.pb.gov.br 
ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS: 04 de abril de 2023 às 08:00 horas.
JULGAMENTO: MENOR PREÇO
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: exclusivo ME/EPP
Amparo Legal no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
O Termo de Referência/Projeto Básico da Dispensa encontra-se disponível 
Em no site www.teixeira.pb.gov.br 

Teixeira – PB, 28 de março de 2023.
CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PMT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO Nº 26.201.001486.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, destinado ao DEPARTAMEN-
TO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA – DETRAN/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/04/2023 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: gelic08@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 23-00460-7
João Pessoa, 28 de março de 2023.

Diego de Almeida Santos
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

001/2023
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Credenciamento de pessoas 
jurídicas (Associações ou Cooperativas de Catadores de material reciclável) para realização de 
serviço de coleta e de destruição, por fragmentação mecânica, de documentos pertencentes ao 
Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Projeto Básico, anexo ao edital. Demais esclarecimentos  ou  o edital de credenciamento e seus 
anexos, poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, instalada no 2º andar do Anexo 
Administrativo João XXIII, situado à Rua Professora Batista Leite , 151 –  Bairro Róger – João 
Pessoa – PB, ou ainda pelo e-mail comilic@tjpb.jus.br

João Pessoa, 28 de março de 2023
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
Registro CGE Nº. 23-00411-0

OBJETO: Execução de serviços de suporte técnico, com fornecimento de materiais, no sistema 
de distribuição da PBGÁS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo 2 – 
TERMO DE REFERÊNCIA.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.gov.
br/compras/pt-br/. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a sexta-feira, 
em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no 
escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business 
Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): Comprasnet <www.gov.br/compras/pt-br/>
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 20/04/2023.
ABERTURA: Dia 20/04/2023, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2023
REGISTRO CGE Nº 23-00447-6

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 010/2023), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2023, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à reforma do auditório, 
do refeitório e da biblioteca, como também,  pintura externa, impermeabilização e recuperação da 
estrutura da fachada do prédio da  Cehap, no município de João Pessoa-PB, conforme especificações 
e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico do Edital. Regime de execução: Emprei-
tada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital 
e seus anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio 
eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos 
Públicos” . Entrega das propostas: 20 de abril de 2023 às 09h00hrs, na sala da CPL.

João Pessoa-PB, 27 de março de 2023.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2023

REGISTRO Nº 23-00469-1
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.I.E.F.M. CACIQUE DOMINGOS BARBOSA 

DOS SANTOS, EM RIO TINTO – 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: 14 de abril de 2023, às 09h. 

João Pessoa, 28 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2023

REGISTRO Nº 23-00467-5
OBJETO: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), EM CAMPINA 

GRANDE – 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: 14 de abril de 2023, às 10h. 

João Pessoa, 28 de março de 2023
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL
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