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Sead anuncia 
reforma 
no Centro 
Administrativo

Estrutura será revita-
lizada e prédios passarão 
por recuperação, tornan-
do-os mais modernos.

Página 14

PGR denuncia 
ao Supremo 
mais 225 por 
atos golpistas

E Justiça bloqueia bens 
de mais 40 presos em fla-
grante pela depredação dos 
prédios dos Três Poderes. 

      Página 15

Botafogo define 
hoje situação 
do jogador 
Léo Campos

Parte da torcida fez 
campanha pela saída do 
atleta, cuja noiva, Adriana, 
é acusada de xenofobia.

Página 21

Empreender 
Paraíba abre 
inscrições para 
JP e Campina

Inscrições começam 
amanhã e vão até o dia 6 
de fevereiro. Serão ofer-
tadas, no total, 300 vagas.

Página 25

Piso da enfermagem será pago 
em folha extra na quinta-feira

governador decide

João Azevêdo diz, em programa semanal de rádio, que PB sai na frente na atualização de salários.  Página 13

Edificação passou por ampla restauração e é tombada pelos institutos do Patrimônio Histórico e Artístico estadual e nacional.   Página 4

Prédio do Tribunal de Justiça reabre após quatro anos

Foto: Marcos Russo

Cadastro de 
comerciantes 
para o Carnaval 
termina amanhã

Prefeitura de João Pes-
soa disponibilizou 950 
vagas para os informais 
durante o Folia de Rua.

Página 17

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Mike Deodato Jr. 
promove projeto 

para lançar 
famosa antologia

Quadrinista paraibano 
radicado nos Estados Unidos 
revisitará as suas Guerreiras 

de Jade em edição de luxo
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Cafuçu celebra 30 
anos e promove baile 
do “esquenta” dia 4

Ingressos já estão à venda e bloco, 
considerado o mais irreverente do 
Folia de Rua, desfilará  no dia 17 pelo 
Centro da capital e pontos históricos.

          Página 8

Solenidade foi realizada, 
ontem, em Campina Grande, 
e prefeito Bruno Cunha Lima 
anunciou abertura do evento 

para o dia 2 de junho. Número 
de camarotes será reduzido 

para aumentar quantidade de 
entradas, a fim de evitar filas.
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Lançado edital para contratar empresa 
gestora d’O Maior São João do Mundo

n Abbey Road Studios é a pauta 
do documentário “Se estas 
paredes cantassem”, disponível 
no serviço de streaming Disney+, 
dirigido por Mary McCartney.

       

         André Cananéa
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n É da gênese feminina acreditar 
no futuro, e creio que as mulheres 
poderão salvar o lugar que a vida 
escolheu para nos dar condições 
de pensar, comer, beber e sonhar.

    Luiz Carlos Souza
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Foto: Fabiana Veloso

Poucos minutos foram suficientes para causar 
transtornos a motoristas, moradores e comerciantes.

Página 4

Chuvas inundam 
ruas de Guarabira

Foto: Clécio Nascimento



A Paraíba é o primeiro estado brasileiro a pagar aos profissionais de En-
fermagem, ainda na folha de janeiro, o novo piso salarial aprovado pelo 
Congresso, em dezembro do ano passado. 

Para além do pioneirismo do ato em si, que cumpre o pagamento dos va-
lores fixados pela Lei 14.434, essa iniciativa do Governo do Estado diz mui-
to sobre a condição de equilíbrio fiscal em que se encontra as finanças da 
Paraíba. Embora não tivesse uma definição sobre os repasses federais que 
irão cobrir o crescimento da folha da categoria, a gestão estadual fez os cál-
culos do impacto financeiro imediato e compreendeu que havia viabilida-
de para bancar o pagamento. Tem saúde financeira. A isso chamamos pla-
nejamento. 

A Paraíba, desde 2019, tem se esmerado para equilibrar as contas públi-
cas. Não fosse essa gestão exitosa, o estado não teria condições – como ocor-
re em outras unidades da federação – de arcar com esse novo piso nacio-
nal já na primeira folha do ano. A propósito, ainda em dezembro passado, 
a garantia de que o piso seria pago com recursos próprios, enquanto não 
fosse estabelecida a fonte de recursos pelo Governo Federal, havia sido as-
segurada pelo governo paraibano. 

É fato que a legislação aprovada pelo Congresso Nacional não estabele-
ceu a fonte de recursos que viabilizaria o pagamento do novo piso da En-
fermagem por estados e municípios, o que tem gerado muitas críticas dos 
gestores, sobretudo de prefeitos de municípios menores. A Confederação 
Nacional dos Municípios, por exemplo, afirma, enfaticamente, que seus re-
presentados não têm como pagar o aumento salarial, embora reconheça 
que a proposta aprovada é meritória. A entidade calcula que o impacto na 
folha de todos os 5.568 municípios brasileiros será superior a R$ 10 bilhões.     

Faz-se necessário mencionar que o novo governo não se fechou ao diálo-
go com os entes federativos para encontrar uma solução que garanta os re-
cursos necessários ao novo piso. É preciso dar crédito à retomada da relação 
republicana que o governo Lula estabeleceu com os governadores para dar 
vazão as demandas que se apresentam neste início de ano. Aliás, a ministra 
da Saúde, Nísia Trindade, confirmou a publicação de uma Medida Provisó-
ria para destinar o dinheiro que irá viabilizar o pagamento do novo piso.  

A Paraíba antecipou-se. Em respeito a essa conquista histórica dos pro-
fissionais de Enfermagem.  

Artigo

Em primeiro lugar
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Legado de família
De todos os oito filhos de Abelardo de 

Araújo Jurema e de Vaninha Pessoa Jurema, 
fui o único que não ganhou o sobrenome Pes-
soa, identificando a minha família de origem, 
pelo lado materno, que ofereceu tantos nomes 
ilustres à história da Paraíba e do Brasil. Mes-
mo assim, ou talvez por isso mesmo, sempre 
fiz questão de realçar esse aspecto genético 
que me obriga levar adiante o legado que rece-
bi como descendente de um clã constituído por 
homens que marcaram a sua vida trabalhando 
pelo bem comum, oferecendo exemplos de co-
ragem cívica, integridade, e honradez.

Sempre tive muito orgulho em pertencer a 
esse tronco familiar onde despontam Epitácio 
Pessoa, único paraibano a chegar à presidên-
cia do Brasil, desde a proclamação da Repú-
blica; João Pessoa, o grande líder que pagou 
preço alto no enfrentamento ao  “coronelis-
mo” predominante no estado; Marechal José 
Pessoa, herói da Primeira Guerra, responsável 
pelo primeiro projeto da construção de Brasí-
lia e um dos fundadores da Academia Militar 
das Agulhas Negras, e o Marechal Aristar-
cho Pessoa, patrono do Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro .

Ontem essa responsabilidade aflorou ain-
da mais forte ao participar do ato de reaber-
tura do Palácio da Justiça, fechado há cinco 
anos por falta de conservação.  Representan-
do a família Pessoa, tive o privilégio de assis-
tir à inauguração da reforma e restauração do 
prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico, 
construído em 1917 e que, desde 1939, abriga 
a sede do Poder Judiciário da Paraíba.

Fui atendendo a honroso convite do pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Estado, de-
sembargador Saulo Henrique de Sá e Benevi-
des, principal responsável pela execução da 
obra,  investimento de  R$ 17 milhões:

- Vamos reabrir o Memorial e a cripta do 
presidente Epitácio Pessoa, onde repousam 
os seus restos mortais. E gostaria de convidá
-lo para o descerramento da fita, em nome da 
família, disse o presidente do TJ.

Comovido com o gesto, corri atrás do livro 
Presença da Paraíba no Brasil, de autoria do 
meu pai, editado pela Universidade Federal 
da Paraíba, em 1985, na gestão do reitor Jack-
son Carvalho, e mergulhei no capítulo dedi-

cado ao mais ilustre paraibano de todos os 
tempos. E estava lá:

- “Inteligência máxima, erudição jurídica 
profunda, Epitácio Pessoa foi um cidadão do 
mundo. Ao lado de André Vidal de Negrei-
ros, um dos líderes da Insurreição Pernambu-
cana contra a colonização holandesa no Bra-
sil; de Arruda Câmara, o genial naturalista e 
Pedro Américo, o dominador das artes, for-
mam o sólido embasamento do domínio pa-
raibano nas ciências, nas artes, na bravura  e 
na política”. 

Aos 37 anos, Epitácio Pessoa recebeu a toga 
de Ministro do Supremo Tribunal Militar e 
chefiou a delegação brasileira à Conferência 
da Paz, em Versailles, na Corte Internacional 
de Haia. Aos 54 anos, enfrentando Ruy Bar-
bosa, considerado o jurista mais respeitado e 
a inteligência mais privilegiada do país do seu 
tempo, chegou à Presidência da República.

Por tudo isso, representar a família Pes-
soa num momento tão emblemático, tem um 
forte significado para este jornalista apaixo-
nado e escritor por vocação, membro da Aca-
demia Paraibana de Letras, que está longe de 
ser um erudito, mas que escreve com o cora-
ção e  emoção, procurando sempre reconhe-
cer e fazer justiça aos paraibanos que cons-
truíram a nossa história. 

Confesso: minha intenção era escrever 
um texto exclusivo para cada uma de vo-
cês, mas não há tempo útil no que me res-
ta de vida, portanto, escolhi, em um artigo 
de jornal para expor o que penso e porque 
peço a ajuda de vocês. Todas, sem exceção.

Estamos destruindo o planeta, aniqui-
lando os mais fracos, como os yanomamis, 
matando animais, extinguindo espécies, 
poluindo rios, destruindo florestas e agre-
dindo o mar sem escrúpulo algum. Va-
mos acabar com nosso habitat se algo não 
for feito, urgentemente. Aliás, temo que já 
seja tarde, afinal, apesar de todo o desen-
volvimento científico e da tecnologia dis-
ponível, ainda não ressuscitamos. 

A quem recorrer? Ao bispo? Não vejo 
exemplo, a não ser nas mulheres, para um 
apelo que possa surtir efeito rápido e per-
manente.

Vou enumerar razões. São muitas e pro-
vavelmente, não caberão no espaço físico 
reservado para um artigo, mas são con-
tundentes.

As mulheres são maioria entre os se-
res humanos, o que já é um bom motivo. 
Como maioria podem decidir e fazer va-
ler o que acreditam.

A explosão do prazer e o poder da vida 
também são dons das mulheres e a fé está 
nelas. São as mulheres que asseguram as 
futuras gerações e, são elas também, que 
nutrem a alma e as necessidades dos se-
melhantes acarinhando corpos carentes e 
exaustos, alimentando a carne para a so-
brevivência.

É da gênese das mulheres acreditar no 
futuro, vencer dificuldades, ter consciência 
de que o hoje acaba, mas há esperança para 
tudo recomeçar e ir à luta em busca dos ob-
jetivos, que não foram alcançados ontem.

Por isso acredito que as mulheres po-
derão salvar o lugar que a vida escolheu 
para nos dar condições de pensar, comer, 
beber e sonhar. São as mulheres responsá-
veis pelas maravilhas que o homem pro-
duz, porque elas os incentivam, pressio-
nam, dão exemplos, cantam e encantam. 
E vão atrás, cobram as soluções, buscam 
saídas. E sobretudo, convencem.

Imaginem as mulheres se unindo, indo 
às ruas exigindo a salvação do planeta, o 

controle da velocidade que atinge a natu-
reza e a destrói tão rapidamente, que os 
mares e as matas, a vida não conseguem 
se recuperar, apesar do poder espetacular 
de resiliência.

Muitos homens são exemplo, como o in-
glês James Lovelock, que defendeu o meio 
ambiente, inclusive, com uma teoria, ba-
seada na hipótese de Gaia, que explica o 
comportamento da Terra como sistema, 
um grande organismo, onde todos os seres 
têm papel fundamental para o equilíbrio.

Mas os homens parecem ter inveja uns 
dos outros, não seguem o que parece obvio 
e não conseguem dar um basta, controlar 
os excessos e em nome do lucro, do capi-
talismo, vão exaurindo todos os recursos 
que a Terra nos oferece, mas com limites.

As mulheres partem para a ação. Os 
exemplos são infindáveis, mas para fi-
car em alguns poderosos lembramos Ma-
dre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Greta 
Thunberg e Margarida Maria Alves.

Elas mostraram e mostram (caso de 
Greta), que ações são possíveis, que a mu-
dança é provável se houver união de pro-
pósitos em busca de objetivos comuns e 
nobres, como a preservação do planeta.

Que as mulheres nos salvem!

Às mulheres
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TJPB: Posse na 
quarTa-feira  

foi reaBerTo 
à visiTação  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

PresTigiada, Pollyanna assume  
desenvolvimenTo Humano na 5a 

deve ser o novo líder 

duas alas, um só desTino 

CauTela Com as Palavras 

Efraim Filho e Davi Alcolumbre fizeram as pa-
zes e a ascensão do primeiro à liderança do 
União Brasil no Senado Federal agora tem a 
concordância do segundo. O nó foi desatado, 
internamente. Com a escolha do paraibano, 
ganhou mais musculatura a ala do partido não 
alinhada ao Lula III. Mas no geral, o União Brasil 
está bem aquinhoado pelo governo.  

Davi Alcolumbre está no Lula III com os dois 
pés. Prova disso é que ‘sugeriu’ ao presidente 
os nomes de Waldez Góes, para a Integração 
Nacional, e Juscelino Filho, para as Comunica-
ções. Já a ala da qual faz parte Efraim Filho se 
diz “independente”. Mas o paraibano anuiu pelo 
nome de Jackson Silva para a Superintendência 
dos Correios e Telégrafos da Paraíba. Portanto, 
também colhe os dividendos políticos da ala 
governista da legenda.      

Efraim Filho confirma os entendimentos para 
que ele assuma a liderança do União Brasil no 
Senado. Mas ainda é cauteloso com as pala-
vras: “Liderança de bancada só se define após 
a posse em 1o de fevereiro”, disse. Em entrevista, 
ele ressaltou o poder do seu partido no Senado: 
“É terceira maior bancada, com dez senadores. 
Poderá ser o fiel da balança em votações”.  

Prestes a concluir a 
sua passagem pela 
presidência do Tribu-
nal de Justiça da Para-
íba, o desembargador 
Saulo Benevides dei-
xará uma marca exi-
tosa em sua gestão: a 
revitalização do prédio 
histórico do Palácio da 
Justiça, que voltou a 
ser aberto à visitação. 
A reforma do imóvel foi 
feita em parceria com 
a Superintendência 
de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do 
Estado.  

A propósito do TJPB, 
amanhã os desembar-
gadores João Benedi-
to da Silva e Marcos 
William de Oliveira 
tomarão posse, res-
pectivamente, como 
presidente e vice-pre-
sidente do Poder Ju-
diciário. o desembar-
gador Carlos Martins 
Beltrão assumirá a 
Corregedoria-Geral 
de Justiça, enquanto 
que o desembargador 
Joás de Brito Pereira 
Filho será o novo ou-
vidor-geral.  

Prestigiada no João Azevêdo II e no Lula III, a 
deputada Pollyanna Dutra (PSB) tomará posse 
como nova secretária estadual de Desenvolvi-
mento Humano na próxima quinta-feira. A soleni-
dade, que ocorrerá a partir das 9h30, no auditório 
da Funad, deverá ser uma das mais concorridas: 
projeta-se a participação de 150 pessoas, entre 
políticos, autoridades e convidados.       

Palanques desmonTados:  
oPosição esTá Convidada Para 
reunião Com João azevêdo 

Aliados e até adversários 
têm afirmado, desde 2019, 
que há uma característica 
que consideram importante 
em João Azevêdo: a capacida-
de de dialogar, independente-
mente do espectro ideológico 
ao qual pertença o interlocu-
tor. Esse perfil atribuído ao 
governador ganhou mais 
força com o gesto que 
ele fez para com os de-
putados estaduais de oposição: todos estão convida-
dos para um café da manhã hoje, quando o gover-
nador reunirá os eleitos e reeleitos na eleição do ano 
passado. A atitude do gestor estadual tem um fito: 
mostrar que a eleição já passou e que os palanques 
que distinguiam governistas e oposicionistas preci-
sam ser desarmados em favor dos interesses da Pa-
raíba. É uma espécie de armistício. Ao menos três 
deputados da oposição confirmaram presença: Wal-
lber Virgulino, do PL, Tovar Correia Lima e Camila 
Toscano, ambos do PSDB. A propósito, a deputada 
tucana elogiou a iniciativa do governador, afirman-
do que “estamos em um novo tempo”. Ela disse que 
sua participação no café da manhã não significa sua 
adesão à base governista: “Não vejo nenhum porque 
uma deputada de oposição não possa ser atendida 
pelo governo. É um avanço. Passou a eleição, vamos 
sair do palanque”. Já Wallber disse que “revanchis-
mo político não vai adiantar de nada”.   

Público aponta organização e diversidade de produtos como pontos principais

Salão do Artesanato já 
movimentou R$ 1,7 milhão

termina domingo

Organização e diversida-
de de tipologias expostas e 
comercializadas são os prin-
cipais fatores positivos apon-
tados por quem visita o 35° 
Salão do Artesanato Parai-
bano, que está sendo realiza-
do até o próximo domingo (5) 
em uma megaestrutura mon-
tada na orla do Cabo Branco, 
em João Pessoa, logo após o 
antigo Jangada Clube. A mo-
vimentação no evento que, 
nesta edição, homenageia a 
cultura indígena, já garantiu 
um volume de negócios — 
entre vendas diretas e enco-
mendas — superior a R$ 1,7 
milhão. O Salão do Artesa-
nato Paraibano é uma reali-
zação do Governo do Estado 
e Sebrae-PB.

No penúltimo fim de se-
mana do Salão, era grande a 
movimentação de paraibanos 
e turistas em busca de pres-
tigiar o que há de melhor no 
artesanato produzido do Li-
toral ao Sertão do Estado — 
esta edição teve um número 
recorde de artesãos, com 539 
inscritos, garantindo ainda 
mais diversidade do que está 
sendo exposto e comerciali-
zado no evento.

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 

do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, já comemora os resulta-
dos. “Sem dúvida nenhuma, 
já é possível comemorar. De-
pois de uma pandemia, cujas 
ações do Governo para im-
pedir que o pior ocorresse, o 
nosso artesão, a nossa arte-
sã, estão sendo recompensa-
dos. Quero agradecer a cada 
paraibano, a cada paraibana, 
a cada turista que tem presti-
giado este importante even-
to”, comentou.

A secretária de Estado do 
Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), pasta à 
qual o PAP é vinculado, Rosá-
lia Lucas, também comemora 
os resultados. “É gratificante 
ver que o nosso artesão, além 
de fortalecer nossa cultura, 
gera renda, gera ocupação. 
Isso reflete na qualidade de 
vida de milhares de paraiba-
nos e paraibanas que fazem 
parte deste importante seg-
mento econômico, que é o ar-
tesanato”, disse.

Já a gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, externou o 
sentimento de alegria ao des-
tacar que as estimativas de co-
mercialização em torno dos 
R$ 2 milhões caminham para 
se concretizar. “São núme-

ros que refletem oportunida-
de de ocupação e renda, mas 
também refletem o prestígio 
do nosso artesanato, a quali-
dade do trabalho da nossa ar-
tesã, do nosso artesão”, acres-
centou.

A área superior a 3,6 mil 
metros quadrados — total-
mente climatizada — às ve-
zes parece ficar pequena ante 
o enorme fluxo de clientes, 
como o aposentado Edvaldo 
Marques. “Eu nasci no bair-
ro de Jaguaribe. Moro atual-
mente em Manaíra, mas con-
fesso que nunca tinha vindo 
a um Salão. Fiquei surpre-
so pelo tamanho do espaço, 
a organização”, afirmou, ao 
lado da neta Maria Heloísa, 
de quatro anos.

Morando há pouco tem-
po em João Pessoa, o estudan-
te Daniel Ômega diz que só 
tinha contato com artesana-
to quando visitava as aldeias 
de Palmas, capital do Tocan-
tins, no Norte do país. “Achei 
muito legal o artesanato com 
as cerâmicas — muito boni-
to e de muita qualidade. Lá 
em Palmas eu só tinha con-
tato com trabalho artesanal 
quando visitava as aldeias 
com meus amigos”, comen-
tou, elogiando a homenagem 

do Salão do Artesanato Pa-
raibano aos povos originá-
rios, com o tema “Artesanato 
Indígena”.

De Uberlândia, Minas Ge-
rais, Rose Mary Flores ficou 
em dúvida ao ter de respon-
der do que mais gostou ao vi-
sitar o Salão do Artesanato 
Paraibano. “Muito difícil — 
sério mesmo! Tudo feito com 
muito capricho, organização. 
Cada coisa linda — fuxico, 
macramê, renda renascença. 
Estava caminhando na orla e 
resolvi entrar. Me surpreen-
di”, comentou.

Até sábado (28), o 35° Sa-
lão do Artesanato Paraibano 
acumulava um total geral de 
R$ 1.732.164,13 — entre ven-
das diretas e encomendas. 
Isso equivale à comercializa-
ção de 69.250 peças.

Outro destaque vai para o 
Projeto Salão Solidário, reali-
zado dentro do evento pelo 
Governo do Estado em par-
ceria com o Hospital Padre 
Zé. Até o momento, já foram 
arrecadados 3.640 itens — ar-
roz, feijão, óleo, entre outros.

O diretor do Instituto São 
José, mantenedor do Hospi-
tal Padre Zé, padre Egídio de 
Carvalho, explica que, após o 
fim do evento, os alimentos se-

rão distribuídos com entida-
des que cuidam de pessoas em 
vulnerabilidade social. “Ao 
Hospital Padre Zé cabe a ar-
recadação para, logo depois, 
ser distribuída pela Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento Humano a institui-
ções que cuidam de pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social”, acrescentou, con-
clamando para que as pessoas 
intensifiquem este gesto de so-
lidariedade nesta última se-
mana do Salão.

Serviço 
 A 35ª edição do Salão do 

Artesanato Paraibano — Ar-
tesanato Indígena está sendo 

realizado até o dia 5 de feve-
reiro, das 15h às 22h, todos os 
dias da semana, em uma me-
gaestrutura montada na Orla 
de Cabo Branco, na capital.

A entrada é gratuita, mas  
os organizadores pedem para 
que os visitantes levem um 
quilo de alimento não pere-
cível, cuja arrecadação será 
destinada a instituições que 
atendem pessoas em vulne-
rabilidade social.

No espaço é possível en-
contrar, ainda, uma série de 
serviços disponibilizados 
pelo Governo do Estado: Em-
preender-PB, Jucep, Cagepa, 
posto de atendimento ao tu-
rista da PBTur, entre outros.

Projeto Salão Solidário arrecadou 3.640 itens 

Estimativa
As estimativas de 
comercialização 

em torno dos 
R$ 2 milhões estão 
caminhando para 

se concretizar até o 
próximo domingo

n 

A área do 
35° Salão do 
Artesanato 
é superior a 
3,6 mil metros 
quadrados e às 
vezes parece 
pequena ante 
o enorme fluxo 
de visitantes

Alimento
A entrada no 

Salão é gratuita, 
mas os visitantes 
devem levar um 

quilo de alimento 
não perecível; 
a arrecadação 

será destinada a 
instituições sociais

A 35ª edição do Salão do Artesanato Paraibano acontece até o dia 5 de fevereiro, das 15h às 22h, na orla da capital

Foto: André Lúcio/Secom-PB 

Foto: Secom/PB
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O desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des realizou, ontem, a ceri-
mônia de reabertura do Pa-
lácio da Justiça, localizado 
em João Pessoa. O prédio, 
que integra o patrimônio 
histórico e cultural parai-
bano, esteve em restaura-
ção durante os últimos qua-
tro anos e é considerado um 
dos principais bens imóveis 
do patrimônio da Justiça da 
Paraíba. As obras de revita-
lização do local foram uma 
parceria entre o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) e o 
Governo do Estado. 

Com a solenidade de en-
trega da obra no Palácio da 
Justiça, teve fim o cronogra-
ma de inaugurações de res-
tauração das unidades ju-
diciárias feitas durante a 
gestão de Benevides, no biê-
nio 2021/2022. A obra en-
tregue ontem deu conta de 
reparos em todo o imóvel, 
incluindo a fachada do pré-
dio, a Cripta do presiden-
te Epitácio Pessoa, a sala do 
antigo Tribunal Pleno e o 
Salão Nobre.

De acordo com o presi-
dente do TJPB, Saulo Bene-
vides, as obras realizadas 
no prédio são resultado de 
muita pesquisa e vão além 
de uma necessidade estru-
tural, respeitando a origina-
lidade e a imponência arqui-
tetônica e histórica do local, 
construído entre 1917 e 1919. 
“Felizmente estamos encer-
rando esta gestão com to-
das as metas cumpridas. Fi-
zemos mais de 46 reformas 

de fóruns na Paraíba e há 
ainda outras obras que es-
tão em andamento. Esta foi 
uma grande obra de pedra 
e cal, mas muito importan-
te, porque estamos tratan-
do do patrimônio histórico 
do povo paraibano”, frisou.

Localizado em frente à 
Praça João Pessoa, no Cen-
tro da capital, o prédio é tom-
bado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e pelo Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico da Paraí-
ba (Iphaep) e é considerado 
uma das edificações históri-
cas mais imponentes do es-
tado.

Para o presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB), Nomi-
nando Diniz, a revitalização 
do Palácio da Justiça reflete 
uma necessária preocupa-
ção com o patrimônio histó-
rico público. “A recuperação 
de um prédio como esse de-
monstra a visão de um ges-
tor público sério”, afirmou. 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, comemo-
rou os resultados da obra. 
“Conseguimos chegar até 
aqui, porque foi criada uma 
relação entre poderes. Esse 
prédio é o resultado do so-
matório desses esforços”, 
disse. 

Na ocasião, João Aze-
vêdo também aproveitou 
para convocar os 36 depu-
tados estaduais eleitos para 
um café da manhã hoje. Se-
gundo o governador, o café 
cumpre uma agenda social 
de confraternização, para o 
início de um novo período 
legislativo.

O consumidor não pa-
gará cobrança extra sobre a 
conta de luz em fevereiro. A 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) mante-
ve a bandeira verde para o 
próximo mês para todos os 
consumidores conectados 
ao Sistema Interligado Na-
cional (SIN).

A conta de luz está sem 
essas taxas desde o fim da 
bandeira de escassez hídri-
ca, que durou de setembro 
de 2021 até meados de abril 

de 2022. Segundo a Aneel, 
na ocasião, a bandeira verde 
foi escolhida devido às con-
dições favoráveis de geração 
de energia, com os reservató-
rios das usinas hidrelétricas 
em níveis satisfatórios.

Caso houvesse a institui-
ção das outras bandeiras, a 
conta de luz refletiria o rea-
juste de até 64% das bandei-
ras tarifárias aprovado em 
junho de 2022 pela Aneel. Se-
gundo a agência, os aumen-
tos refletiram a inflação e o 

maior custo das usinas ter-
melétricas neste ano, decor-
rente do encarecimento do 
petróleo e do gás natural nos 
últimos meses.

Criadas em 2015 pela 
Aneel, as bandeiras tarifá-
rias refletem os custos variá-
veis da geração de energia 
elétrica. Divididas em níveis, 
as bandeiras indicam quanto 
está custando para o SIN ge-
rar a energia usada nas casas, 
em estabelecimentos comer-
ciais e nas indústrias.

Depois de mais de seis 
meses sem vencer, o Botafo-
go volta a conquistar uma vi-
tória, e a primeira no Cam-
peonato Paraibano após 
marcar 2 a 0 no Auto Espor-
te, ontem à noite, no Estádio 
Almeidão, com gols de Re-
natinho e Tiago Reis, am-
bos na etapa inicial. A últi-
ma vitória do Belo havia sido 
pela Série C do ano passado, 
no dia 16 de julho diante do 
Ypiranga-RS por 2 a 1, e fora 
de seus domínios. No entan-
to, no Almeidão, foi também 
pela Série C, contra o Atléti-
co-CE por 2 a 0, no dia 19 de 
junho de 2022. Mesmo com 
um jogador a menos no fi-
nal do primeiro tempo - Erik 
foi expulso -, o Belo conse-
guiu segurar o ímpeto do 

Auto Esporte que tentou di-
minuir o placar na segun-
da etapa, mas sem sucesso. 
Com o resultado, o Botafo-
go chegou aos sete pontos 
e assumiu a quinta posição, 
se aproximando da zona de 
classificação após cinco par-
tidas. O próximo adversário 
do alvinegro da estrela ver-
melha será o Serra Branca, 
na próxima quinta-feira, no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. Já o Auto Esporte 
ocupa a última posição com 
apenas um ponto em cinco 
jogos e se candidata ao rebai-
xamento. No sábado, o alvir-
rubro joga contra o São Paulo 
Crystal, no Almeidão, às 16h.

Ontem, a Federação Pa-
raibana de Futebol anunciou 
a mudança de data do clássi-

co Campinense x Treze, an-
tes previsto para o dia 12 de 
fevereiro e adiado para o dia 
26 do mesmo mês, em aten-
dimento ao Ministério Públi-
co por solicitação da Polícia 
Militar que, na data origi-
nal do confronto, estará em-
penhada em dar seguran-
ça ao Bloco das Virgens, no 
Folia de Rua de João Pessoa, 
com um grande efetivo. Ou-
tros jogos foram confirma-
dos para esta semana como 
CSP x Campinense, amanhã, 
às 20h30, no Almeidão. Na 
quinta-feira, mais uma par-
tida entre Serra Branca x Bo-
tafogo, no Amigão, às 20h30 
e no domingo, dia 5, o clás-
sico sertanejo entre Nacio-
nal e Sousa, no José Caval-
canti, às 17h.

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides conduziu a cerimônia de entrega do prédio revitalizado

Palácio da Justiça é reaberto em JP
após reforma

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

Carol Cassoli 

carol.cassoli@gmail.com

O Centro de Guarabira, 
no Brejo paraibano, foi atin-
gido por forte chuva no iní-
cio da tarde de ontem. Devi-
do ao volume d’água, muitas 
ruas ficaram inundadas e foi 
possível ver carros e barracas 
de feirantes submersos.  

A chuva ocorreu por vol-
ta das 14h e durou poucos mi-
nutos. O tempo foi suficiente 
para que várias ruas ficas-
sem alagadas e alguns veí-
culos fossem arrastados pe-
las águas.

De acordo com a Secreta-
ria de Infraestrutura de Gua-
rabira, em razão do trabalho 
de drenagem já realizado no 
Centro da cidade, o volume 
d’água diminuiu em cerca de 
15 minutos, permitindo que 

o tráfego voltasse ao normal. 
Com comentários como 

“que vergonha para uma ci-
dade do porte de Guarabira. 
Problema sem fim!” e “cida-
de sem estrutura para chu-
vas, triste realidade”, cidadãos 
repercutiram negativamen-
te o ocorrido em suas redes 
sociais.

O ex-governador, Roberto 
Paulino, afirmou que o pro-
blema tem se tornado recor-
rente. “Já é rotina. Quando 
chove um pouco mais, tem 
alagamento. O trabalho de es-
coamento das águas pluviais 
realizado gerou um gasto de 
mais de R$ 6 milhões e não 
houve a solução do proble-
ma. Pelo contrário, piorou”, 
lamentou.

Em nota, a Prefeitura de 
Guarabira afirmou que está 
monitorando as áreas atin-

gidas para limpá-las e, em 
seguida, avaliar os riscos de 
acidentes. O comunicado des-
tacou, ainda, que as chuvas 
fazem parte de problemas 
existentes em qualquer cida-
de brasileira. 

“Lamentamos muito que 
algumas pessoas se utili-
zem de condições adversas 
do tempo para incitar poli-
ticagens em redes sociais. A 
gestão municipal vem tra-
balhando nas obras de dre-
nagem do Centro da cidade 
que deram muito resultado, 
as águas escoaram rapida-
mente ao encerrar a chuva e 
se não fosse o serviço execu-
tado seria bem pior. Em breve 
estaremos prosseguindo com 
a nova etapa da obra. Estamos 
sempre buscando soluções 
para melhorar os problemas 
existentes em qualquer cida-

de do país”, registrou a nota.
O engenheiro civil, Ra-

fael Rabelo, explica que o que 
ocorreu hoje foi o resultado 
da alta intensidade de chuvas 
somada a alguns problemas 
no projeto de drenagem no 
Centro da cidade. Segundo 
o engenheiro, alguns vícios 
de engenharia na construção 
do projeto fizeram com que a 
obra não correspondesse à fi-
nalidade. 

“Guarabira é uma cidade 
com muitos desníveis, que 
ocasionam pontos de  alaga-
mento e contribuem para que 
a água sempre se acumule 
nos pontos mais baixos da 
cidade. Basicamente, o que 
acontece nessa drenagem é a 
mesma coisa que colocar uma 
coluna em uma laje e a colu-
na não aguentar o peso”, ex-
plica Rafael.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) realizará, nos 
dias 6 e 13 de fevereiro, uma 
capacitação sobre o manejo 
adequado de pacientes aco-
metidos por dengue, zika e 
chikungunya. O intuito é ca-
pacitar profissionais que tra-
balham na rede de atenção 
à saúde no desenvolvimen-
to de suas competências. As 
agendas serão realizadas no 
Auditório de Terapia Ocupa-
cional da UFPB no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS).

De acordo com a chefe do 

Núcleo de Doenças Trans-
missíveis Agudas (NDTA) 
da SES, Fernanda Vieira, a 
capacitação do dia 6 é para 
profissionais de Hospitais e 
UPAs e a do dia 13 é para os 
municípios que compõem a 
1ª Macrorregião de Saúde. 
Ela explica que a capacita-
ção vai ocorrer devido a um 
considerável número de óbi-
tos e registros de casos pro-
váveis de dengue e chikun-
gunya em 2022.

“No dia 6, iremos trei-
nar profissionais das Unida-

des de Pronto Atendimento 
e hospitais distribuídos por 
toda Paraíba e no dia 13 serão 
disponibilizadas para pro-
fissionais de saúde dos mu-
nicípios da 1ª macro. Nesta 
agenda do dia 13, serão dis-
ponibilizadas três vagas ou 
mais para cada município 
para que eles enviem profis-
sionais com perfil de multi-
plicador para reproduzir o 
treinamento dentro de seus 
municípios e assim atender 
da melhor forma a popula-
ção”, pontua.

Botafogo consegue a sua primeira 
vitória no Campeonato Paraibano 

Saúde capacita profissionais no 
manejo adequado de pacientes

Aneel mantém bandeira tarifária 
verde para o mês de fevereiro

contra o auto esporte

dengue, zika e chikungunya

sem cobrança extra

Ruas do Centro de Guarabira ficaram alagadas e alguns veículos chegaram a ser arrastados pelas águas na tarde de ontem

Foto: Artur Silva

Chuva causa inundação em poucos minutos
em guarabira

Foto: Cristiano Santos/Botafogo

O Botafogo venceu por 2 a 0 o Auto Esporte, ontem à noite, no Estádio Almeidão, na capital



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 31 de janeiro de 2023     5Paraíba EDIÇÃO: Ana Flávia Nóbrega
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Considerada vulnerável, espécie é protegida por legislações que visam a manutenção dos animais na natureza

Caça de goiamuns preocupa órgãos
MEIO AMBIENTE

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Visando o resgate, a con-
servação e a valorização da 
raça Cavalo Nordestino na 
Paraíba, Instituto Nacional 
do Semiárido (INSA/MCTI), 
através da área de Produção 
Animal, em parceria com a 
Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo Nordestino 
(ABCCN) iniciaram o proje-
to de conservação para a se-
leção e valorização da raça 
no estado. 

O levantamento passa, 
agora, pela primeira etapa, 
com a visitação dos municí-
pios para catalogação. Dos 59 
municípios que participam 
do projeto, 18 já foram visita-
dos, permitindo estudo de-
mográfico e definir a situação 
de risco ou grau de ameaça do 
Cavalo Nordestino (CN), bem 
como caracterizar os aspectos 
morfoestruturais e funcional. 

As visitas estão sendo rea-

lizadas pelos membros da 
equipe técnica do projeto, as 
propriedades são georrefe-
renciadas e são realizadas as 
entrevistas com os criadores, 
utilizando-se um questioná-
rio com perguntas diretas e 
objetivas. Com as informa-
ções, o levantamento deter-
mina se os animais estão 
dentro do padrão da raça de-
terminado pela ABCCN.  
Além dos municípios já lista-

Projeto busca a conservação e valorização da raça na Paraíba
CAvAlO NOrdEsTINO

n 

Levantamento 
visa realizar a 
mensuração 
dos animais 
para
caracterização 
da raça

dos, o INSA e a ABCCN so-
licita a colaboração dos cria-
dores para comunicarem a 
existência de outros rebanhos 
de Cavalo Nordestino na Pa-
raíba. A participação no proje-
to não gera ônus para os cria-
dores ou para as Secretarias 
de Agricultura. 

Para participar é neces-
sário enviar um e-mail  para 
Neila Lidiany Ribeiro, pes-
quisadora responsável pela 

coleta dos dados, atraés do en-
dereço neila.ribeiro@insa.gov.
br ou entrar em contato pelo 
telefone (83) 998172665, forne-
cendo as seguintes informa-
ções: Nome do proprietário, 
nome da propriedade/muni-
cípio, telefone, e número de 
cavalos Nordestino no reba-
nho. A partir dessas informa-
ções será feita uma triagem e 
o contato com os criadores/as 
pela equipe técnica.

Por ser um animal ame-
açado de extinção, a criação, 
armazenamento, trans-
porte e comercialização de 
goiamum, uma espécie de 
caranguejo, é proibida per-
manentemente em toda a 
Paraíba e outros estados 
nordestinos. Ainda assim, 
a espécie é uma das mais 
consumidas no litoral da 
região, como aponta Da-
niel Dantas, chefe do Nú-
cleo de fiscalização do Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis no Es-
tado (Ibama).

“A fiscalização do Iba-
ma e dos órgãos ambien-
tais estaduais está sempre 
presente fazendo esse mo-
nitoramento. Por isso, as ir-
regularidades têm diminu-
ído bastante ao longo dos 
anos, pois as pessoas têm 
respeitado um pouco mais. 
Porém, ainda existem irre-
gularidades e precisamos 
tomar as providências ne-
cessárias”, declarou. 

Em específico sobre os 
goiamuns, a proibição de 
venda vale para qualquer 
empreendimento (feiras, 
bares, restaurantes, pesso-
as físicas, entre outros) e 
todos estão sujeitos à fisca-
lização do Ibama e dos ór-
gãos de proteção ambiental 
dos estados. “Quem estiver 
comercializando de forma 
irregular, vai sofrer as san-
ções: a pessoa que estiver 
fazendo essa venda irregu-
lar pode ser autuada e ter o 
seu produto apreendido. Se 
o animal estiver apto para 
a soltura, é solto dentro do 
seu habitat, em ambiente 
adequado para ele”, escla-
receu o chefe do Núcleo de 
fiscalização do Ibama.

O goiamum chama aten-
ção para a captura visan-
do a comercialização pe-
las suas características. Se 
comparado ao carangue-
jo-uçá, espécie com ven-
da permitida durante boa 
parte do ano, o goiamum é 
maior em tamanho, tem cor 
azulada e não possui pêlos, 
além de viverem mais pró-
ximos da areia, ainda que 
no mangue. Já o uçá é mais 
cinzento, possui pêlos nas 
patas e vivem na região de 
lama dos manguezais.

A proibição do goiamum 
ocorre durante todo o ano e se 
encontra na lista da Conven-

ção sobre Comércio Interna-
cional das Espécies da Flora e 
Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção (Cites), uma lista in-
ternacional de espécies ame-
açadas, assinada pelo Brasil 
em 1975.  

“[A proibição é] Para pro-
teger essa espécie e garantir 
que eles procriem e aumen-
tem a população”, completou 
Daniel Dantas.

Seguindo legislações vi-
gentes de proteção para evi-
tar a extinção dos animais, 
até o caranguejo-uçá, es-
pécie mais consumida e 
com venda permitida, pos-
sui limitações sobre a caça, 
transporte, armazenamen-
to e comercialização nos pe-
ríodos de defeso.

Na última quinta-feira, 
uma ação realizada entre 
o Ibama e o Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), apreendeu 359 Kg de 
caranguejo-uçá que foram 
capturados irregularmen-
te no período do defeso no 
Litoral Norte da Paraíba e, 
em seguida, devolvidos ao 
seu habitat natural para se-
guir o ciclo reprodutivo.

A fiscalização acontece 
através de denúncias reali-
zadas à ouvidoria do Ibama 
pelo telefone 0800 0618080, 
canal onde o cidadão pode 
fazer as denúncias que di-
recionam muitas ações do 
órgão. O Ibama conta ain-
da com um setor de inte-
ligência que também atua 
nesse  monitoramento em 
campo. 

Na Paraíba, esse tra-
balho ocorre de forma 
conjunta também com a 
Superintendência de Ad-
ministração do Meio Am-
biente da Paraíba (Sudema) 
e órgãos dos municípios e 
outros estaduais, como a 
Polícia Ambiental.

Leandro Silvestre, chefe 
da Divisão de Fauna da Sude-
ma, completa que as políticas 
públicas voltadas à manuten-
ção das espécies são uma for-
ma de mantê-las como parte 
da natureza. “Atualmente, o 
goiamum, permanece clas-
sificado como ameaçado, na 
categoria de vulnerável pela 
Portaria do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) nº 
148, de 7 de junho de 2022”, 
explicou Leandro Silvestre.

A discussão sobre a cap-
tura do goiamum iniciou ofi-
cialmente em 2002 e foi inten-
sificada em 2004, quando o 
Ministério do Meio Ambien-
te o classificou como Espécies 
de Invertebrados Aquáticos e 
Peixes Sobre-explotados ou 
Ameaçados de Sobre-explo-
ração. A partir daí, o manejo 
do animal passou a ser acom-
panhado por órgãos de prote-
ção das espécies, sendo per-

mitido apenas em unidades 
de conservação de uso sus-
tentável ou em áreas mane-
jadas vinculadas aos planos 
de gestão locais instituídos.

O estudo “Conhecimentos 
locais e a cadeia produtiva do 
goiamum no litoral paraiba-
no”, realizado pelo pesquisa-
dor Mauricio Avelar na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) apontou que a bus-
ca pela exploração e risco de 
extinção do goiamum ocor-
reu entre 1998 e 2000, quan-
do a grande mortalidade do 
caranguejo-uçá fez a ativida-
de ser direcionada à espécie. 

O uçá está entre os crus-
táceos mais extraídos e de 
maior relevância econômica 
para as comunidades que vi-
vem no entorno dos mangue-
zais paraibanos e apresen-
ta períodos específicos para 
reprodução, que são chama-
das de andadas. Durante este 

evento, é proibida a captura 
desses animais. 

A legislação prevê que o 
período de defeso para 2023 
será entre 22 a 27 de janei-
ro, 21 a 26 de fevereiro e 22 a 
27 de março. “As pessoas fí-
sicas ou jurídicas que atuam 
na manutenção em cativeiro, 
conservação, beneficiamento, 
industrialização ou comercia-
lização do caranguejo-uçá, na 
Paraíba deverão fornecer até 
o último dia útil que antece-
de cada período de defeso, re-
lação detalhada dos estoques 
de animais vivos, congelados, 
pré-cozidos, cozidos, intei-
ros ou em partes”, ressaltou 
Leandro Silvestre.

A relação detalhada de-
verá ser entregue nas Supe-
rintendências Federais de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Escassez do caranguejo-uçá 
ampliou exploração do goiamum

Como detalha o estudo 
“Conhecimentos locais e a 
cadeia produtiva do goia-
mum (Cardisoma guanhu-
mi, Lattreille, 1825) no lito-
ral paraibano”, o goiamum 
é uma espécie semiterrestre 
que habita áreas nos mangue-
zais acima do nível máximo 
da maré, ocorrendo desde da 
Flórida (EUA), passando pe-
las Bahamas, Caribe, chegan-
do ao Brasil onde está presen-
te nas regiões do Ceará até 
Santa Catarina.

De acordo com o estudo, 
o goiamum possui um papel 
fundamental na cadeia ali-
mentar, na reciclagem de nu-
trientes por se alimentar de 
folhas, sementes e, muitas ve-
zes, material em decomposi-
ção, e servindo de alimento 
para outros animais como o 
guaxinim.

Além disso, a toca do goia-
mum é limitada pela necessi-
dade da presença de água no 
fundo, podendo chegar a dois 
metros de profundidade. De-
pendendo da declividade do 
terreno, podem ser encon-
tradas tocas a cerca de 15km 
da marca da preamar (maré 
alta). Elas também podem ser 
consideradas como entradas 
de ar no solo, promovendo a 
aeração de partes mais pro-
fundas no solo, uma impor-
tante movimentação para a 
microbiota e para as plantas.

O goiamum alcança a ma-
turidade sexual quando atin-
ge quatro anos com cerca de 
40g. Cada animal pode, ain-
da, chegar a mais de 500g. 
Os representantes crustáce-
os da Ordem Brachyura como 
o goiamum, o aratu, o caran-
guejo-uçá e o siri compõem 
um grupo reconhecido pelas 
comunidades que vivem dos 
manguezais.

Espécie tem 
maior ciclo 
reprodutivo

n 

Captura e 
venda do 
goiamum 
é proibida 
durante quase 
todo o ano 
para evitar 
extinção

Goiamuns atraem caçadores porque são maiores que o caranguejo-uçá e não possuem pêlos

Foto: Ortilo Antônio

Função
Além do papel na 
cadeia alimentar, 

as tocas feitas pelos 
goiamuns são agentes 

importantes no 
transporte de oxigênio 

para o solo
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Programa voltado para crianças será ampliado para mais cidades e terá maior número de pacientes em fevereiro

Mutirão faz 100 cirurgias pediátricas
OPERA PARAÍBA

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Cerca de 100 cirurgias fo-
ram realizadas no primeiro 
mutirão do programa Ope-
ra Paraíba Pediátrico, reali-
zado no Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande. Foram 
25 procedimentos por dia, de 
hérnia e postectomia (fimose), 
com crianças residentes na ci-
dade e municípios do entor-
no da Rainha da Borborema 
e ainda das regiões do Cariri, 
Sertão e Alto Sertão. A meta 
do Governo do Estado é reali-
zar mil cirurgias pediátricas 
até março.

Os pacientes já atendidos 
passaram, previamente, por 
cirurgiões da unidade. “Os 
profissionais do Hospital de 
Clínicas fizeram uma deta-
lhada avaliação de cada um e 
avalizaram as cirurgias. Para 
o procedimento as crianças fo-
ram internadas 24 horas antes 
e tiveram a alegria de ter sua 
saúde restabelecida graças ao 
programa. Em até 48 horas pu-
deram ter a alta médica”, dis-
se a diretora Vivian Rezende. 
As últimas crianças cirurgia-
das tiveram alta médica na 
manhã de ontem.

Aproximadamente 100 
crianças aguardam procedi-
mentos semelhantes e outras 
100 esperam por cirurgias de 
otorrinolaringologia.

“E existe ainda as deman-
das que surgem semanalmen-
te. Nós estamos trabalhando 
diariamente e a nossa inten-
ção é fazer com que todas se-
jam atendidas. Vamos atender 
todas elas por meio do progra-
ma”, frisou.

A primeira etapa é consi-
derada um sucesso pela dire-
tora por ser um meio de acesso 
para o reestabelecimento da 
saúde dos mais humildes. “O 
programa vem para humani-
zar e alcançar essa população 
que acabava se vendo obriga-
da a vender bens materiais, se 
desfazendo de pedaço de ter-
ras, animais, fazendo emprés-
timos, chegando a se compro-
meter financeiramente para 
realizar a cirurgia”, disse.

Outro ponto destacado 
pela médica Vivian, é o fato 
da realização do procedimen-
to antes que haja um agrava-
mento ou comprometimento 
do estado de saúde dos pacien-
tes. “É muito importante que 
ocorra a antecipação desses 
processos, porque fazer uma 
cirurgia sem a urgência, o ris-
co é reduzido, a recuperação 
é mais rápida e ele volta logo 
para o convívio familiar”.

A unidade já realiza dia-
riamente procedimentos, por 
meio do programa, nas espe-
cialidades de cirurgia geral, 
ginecológica, urológica, oftal-
mológica, otorrinolaringolo-
gia, cirurgias de proctologia, 
vascular, ortopédicas, mas-
tectomias, bariátricas e odon-
tológicas para pessoas com ne-
cessidades especiais. Crianças 
portadoras do Pé Torto Congê-
nito (PTC) também já são be-
neficiadas.

Em 2022, mais de 8,5 mil-
cirurgias foram realizadas na 
unidade.  Desde o início do 
programa, em 2019, o Opera 
Paraíba já contemplou mais 
de 33 mil paraibanos. 

Para participar do progra-
ma é necessário de solicitação 
por meio da Secretaria de Saú-
de município ou realizar ca-
dastro na plataforma.

Atendendo crianças de Campina Grande, Cariri, Sertão e Alto Sertão, o Hospital de Clínicas realizou 25 cirurgias diárias no mutirão e prevê novas vagas

Com a ampliação do nú-
mero de cirurgias pelo Pro-
grama Opera Paraíba Pediá-
trico a partir de fevereiro, as 
consultas para triagem já se-
rão iniciadas nesta terça-feira 
(31). Serão contempladas 100 
crianças da 1ª Macrorregião 
de Saúde, no Hospital de Trau-
ma de João Pessoa.

Após a triagem, as cirur-
gias começam a ser realizadas 
na segunda semana de feve-
reiro. As unidades que reali-
zarão os procedimentos nes-
te mês são o Hospital Infantil 
Arlinda Marques e o Hospital 
de Trauma Senador Humber-
to Lucena, ambos na capital; 
além do Hospital Metropoli-

tano, em Santa Rita e Hospi-
tal de Clínicas, em Campina 
Grande. 

A meta é realizar duas mil 
cirurgias em 100 dias. O se-
cretário de Saúde do Estado, 
Jhony Bezerra, detalha que ci-
rurgias neurológicas também 
serão incluídas no calendá-
rio. “O Hospital Metropolita-
no vai absorver essa demanda 
dentro da sua rotina e benefi-
ciar crianças de todo estado”, 
explicou. 

Dentro do planejamento 
para impulsionar o rendimen-
to do Opera Pediátrico, foi de-
finido que o Hospital de Clí-
nicas, em Campina Grande, 
realizará as cirurgias às se-

n 

Vagas são
para 
João Pessoa, 
Santa Rita 
e Campina 
Grande

gundas, quartas, quintas e 
sextas-feiras; o Hospital de 
Trauma de João Pessoa fará 
os procedimentos aos finais 
de semana, com triagem du-
rante a semana; e o Arlinda 
Marques oferecerá as cirur-
gias todos os dias, inclusi-
ve sábados e domingos, com 
ampliação da quantidade 
realizada. 

“A unidade que contem-
plava cinco procedimen-
tos por dia dobra a oferta. O 
Opera Paraíba tem sido um 
grande sucesso desde o seu 
lançamento e a versão para 
as crianças busca dar a mes-
ma assistência aos pequenos 
paraibanos que esperam por 

uma cirurgia eletiva”, enfati-
zou Jhony Bezerra. 

O programa vai realizar 
cirurgias de forma itineran-
te no município de Picuí com 
cirurgias gerais nos dias 10, 
11 e 12 e cirurgias oftalmoló-
gicas nos dias 15, 16 e 17. Em-
Monteiro as cirurgias gerais 
serão nos dias 24, 25 e 26. 

O fluxo de atendimentos 
para ingresso começam na 
rede de atenção básica e pas-
sa pelas Secretarias Munici-
pais de Saúde das 223 cida-
des. O usuário do sistema 
público de saúde também 
tem a opção de fazer o ca-
dastro pelo site www.opera-
paraiba.pb.gov.br.

Entre as 18h da última 
sexta-feira (27) e a meia-noi-
te do domingo (29), o plan-
tão da Emergência e Urgên-
cia do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), em Pa-
tos, registrou o atendimen-
to a 185 pessoas, das quais 12 
por causa de mordidas de ani-
mais, sendo nove delas de ca-
chorros. 

Do início do mês até on-
tem, deram entrada na uni-
dade 62 vítimas de ataques de 
cachorros. No plantão do final 
de semana, outras 36 pessoas 
foram atendidas vítimas de 
sinistros de trânsito e foram 
realizadas 24 cirurgias, sendo 

17 eletivas e sete de urgência.
O diretor técnico do Com-

plexo, Pedro Augusto, destaca 
que, de fato, os casos de mor-
didas de animais têm chama-
do atenção da unidade e alerta 
para a necessidade de se pro-
curar um serviço de saúde em 
casos desta natureza.

“É importante que a víti-
ma procure atendimento mé-
dico para avaliação e cuidados 
caso a caso, inclusive para de-
cisão de se tomar ou não a va-
cina antirrábica, uma vez que 
essa doença não tem cura”, 
afirma o médico, reiterando 
que nem toda vítima de mor-
dida de animal precisa tomar 
a vacina. 

Mais 12 casos de mordidas de animais são registrados
hOsPitAl dE PAtOs
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Unidade 
atendeu 
cerca de 60 
ocorrrências 
envolvendo 
mordidas de 
cachorro

“Essa decisão prescinde de 
vários fatores, principalmente 
em função do animal agres-
sor”, observou, lembrando que 
o Complexo de Patos dispõe 
do soro antirrábico (SAR) ou 
Imunoglobulina Humana An-
tirrábica (IGHAR).

Dos 36 acidentados aten-
didos no plantão do final de 
semana, 30 se envolveram em 
incidentes de trânsito com mo-
tocicletas, quatro com sinistros 
com veículos e duas pessoas 
foram vítimas de atropela-
mento. Sete destes pacientes 
precisaram permanecer in-
ternados após os primeiros 
socorros. 

A maioria das vítimas 

atendidas é de Patos, com 20 
casos, mas o hospital recebeu 
acidentados de Brejo do Cruz, 
Cacimba de Areia, Catolé do 
Rocha, Condado, Coremas, 
Passagem, Santa Luzia, San-
ta Teresinha, Teixeira e Vista 
Serrana.

O plantão de maior movi-
mento foi o do sábado com 80 
pessoas, seguido do domingo, 
quando deram entrada na uni-
dade outras 75 pessoas. Das 
18h da sexta-feira até a meia-
noite, mais 30 pessoas foram 
atendidas por causas diver-
sas. Das 24 cirurgias realiza-
das 15 foram oncológicas, cin-
co gerais, duas ortopédicas e 
outras duas urológicas.

Fotos: Assessoria Hospital de Clínicas

SES divulga calendário de cirurgias para fevereiro
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Integrante de facção
é localizado em Patos

Policiais da Delegacia de Homicídios e 
Repressão ao Entorpecente de Patos,  prenderam 
um foragido da justiça, apontado como integrante 
de uma organização criminosa. A prisão foi em 
cumprimento a mandado expedido pela comarca 
de Patos, dentro da operação “Patos ao Alto”, 
desencadeada ano passado e visava desarticular 
uma facção criminosa que governava a zona sul da 
cidade, chamada Estados Unidos. A determinação 
judicial foi cumprida no bairro Jatobá, zona rural de 
Patos. A polícia informou que J.M.O.R, de 24 anos, 
estava escondido em uma residência no bairro 
Jatobá. Houve buscas e o foragido foi preso no 
momento que tentou escapar  pulando muros.

Autor do crime era reincidente e atirou na esposa na presença da mãe e da criança de apenas dois anos

Mulher é morta na frente do filho
feminicídio

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Civil está solici-
tando apoio da população na 
tentativa de localizar Cleiton 
Salustino, apontado como au-
tor do feminicídio que teve 
como vítima Grazielle Maria 
Dantas Nunes, de 22 anos. O 
crime foi praticado no sábado 
(28), na cidade de Pedra La-
vrada, no Cariri da Paraíba. 
A polícia também já tomou 
conhecimento que o suspei-
to pelo crime já havia pratica-
do um crime contra uma ex-
namorada no Rio Grande do 
Norte, em 2011. 

Segundo a polícia, Cleiton 
estava preso por agressão à 
mulher e disse que quando 
deixasse a prisão iria matá
-la. Consta de levantamento 
feito pelo delegado Rodrigo 
Monteiro, da Seccional de Pi-
cuí, a jovem Grazielle Nunes 
foi morta a tiros na presença 
de sua mãe e de um filho de 
apenas dois anos, após uma 
discussão. Familiares da ví-
tima disseram que ele, além 
de não aceitar o fim do rela-
cionamento, ainda acusou a 
mulher de traição. 

O casal que residia na 
cidade de Parelhas, no Rio 
Grande do Norte, estava se-
parado desde dezembro do 
ano passado e desde então a 
mulher passou a morar com 
a mãe na cidade paraibana. 
Cleiton já foi preso pela Lei 
Maria da Penha.

Grave 
No Hospital de Emergên-

cia e Trauma de Campina 
Grande está internada uma 
jovem de 18 anos, vítima de 

um disparo de espingarda 
calibre 12. Segundo o médi-
co Guilherme, o estado clíni-
co dela é considerado grave. 

O disparo está sendo atri-
buído ao namorado da víti-
ma, que não teve a identida-
de revelada. No hospital a 
jovem já passou por cirurgia 
e a equipe médica aguarda a 
recuperação dela para reali-
zar nova avaliação do estado 
clínico. Segundo familiares, 
o namorado. movido de ciú-
mes, tomou a decisão de ati-
rar após ver algumas men-
sagens de amigas no celular. 
Ele se encontra foragido.

Agressão
No bairro São José, em 

Guarabira, um homem foi 
preso após agredir a esposa. 
O fato aconteceu na noite de 
domingo (29), na rua Arthur 
Pontes da Silva,  e de acordo 
com o que ficou constatado 
pela polícia, o agressor esta-
va embriagado e amedron-
tando sua companheira com 
uma faca.

No local, os policiais mi-
litares, que atenderam a 
ocorrência, encontraram o 
homem com sinais de em-
briaguez e ainda ameaçando 
a mulher com uma faca. Ele 
foi preso e conduzido para 
a delegacia de polícia, onde 
foi apresentado ao delegado 
plantonista.

Em família
Um capitão reformado da 

Polícia Militar, de 78 anos, 
mas de identidade não reve-
lada e um filho dele foram 
presos em flagrante aponta-
dos como autores de agres-
são contra uma mulher de 38 

Homem foi preso dentro da operação “Patos ao Alto”
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PM prende suspeito por 
tráfico de drogas em JP

Policiais do Batalhão Especializado de 
Policiamento ao Turista (BEPTur) prenderam um 
suspeito que atuava no tráfico de drogas, em João 
Pessoa. Ele estava com drogas prontas para o 
comércio, balanças de precisão e dinheiro.

A equipe policial estava em rondas no bairro 
do Bessa quando recebeu informações de que 
um veículo estaria fazendo entrega de drogas 
próximo ao antigo Aeroclube. Rapidamente, a 
equipe policial diligenciou e visualizou um casal 
no veículo suspeito. Na abordagem aos suspeitos, 
o homem informou que toda a droga estaria em 
sua residência. No interior da casa citada foram 
encontradas cocaína, maconha, êxtase, haxixe, 
duas balanças de precisão e cerca de 4.960,00 
reais, em espécie. O homem, de 28 anos, foi preso e 
encaminhado à Central de Flagrantes.

Trauma de CG realiza 
mais de 480 atendimentos

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina 
Grande, atendeu 484 pessoas durante o fim de 
semana. Quedas lideraram as entradas nos plantões. 
No plantão do sábado, foram atendidas 244 pessoas. 
No domingo (29), deram entrada 221 pessoas. E da 
meia-noite às 6h30 de ontem, 19 pacientes passaram 
pela urgência e emergência da unidade. Dos 484 
usuários do SUS atendidos no final de semana, 402 
receberam alta médica. De acordo com a estatística 
do hospital, 82 pessoas foram vítimas de queda, 
superando os acidentados de moto (54). Outros casos 
de emergência registrados foram agressão física 
(14), vítimas de projéteis de arma de fogo (uma), 
arma branca (quatro), atropelamentos (quatro), 
queimaduras (seis), vítimas de acidentes de carro (10) 
e de bicicleta (três). Os demais atendimentos médicos 
foram na clínica médica e na pediatria.

anos, que é filha do militar e 
irmã do segundo suspeito. 

A agressão aconteceu no 
Bairro dos Novais, em João 
Pessoa, na tarde do domingo 
(29). No local, os policiais que 
atenderam a ocorrência, to-
maram conhecimento que a 
família tem histórico de vio-
lência. A delegada Amim Oli-
veira disse que a mulher so-
freu golpes na cabeça e nas 
costas. Ela sofreu ferimentos 
e foi socorrida para o Trauma. 

O capitão foi levado para o 5o 
BPM e o filho ficou na carce-
ragem da Central de Polícia.

Em outro caso, um solda-
do da Polícia Militar foi preso 
também por agressão contra 
a mulher, segundo as infor-
mações ele e a esposa, casa-
dos há menos de dois meses, 
residem no Conde e foram até 
uma festa em João Pessoa. Na 
volta, o casal passou a discu-
tir, houve a agressão e depois 
a prisão do militar.

Cleiton Salustino é acusado de ter premeditado o crime

Grazielle Nunes havia decidido se separar do agressor
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A Justiça concedeu liber-
dade, após audiência de custo-
dia, com o uso de tornozeleira 
eletrônica, ao vereador Virgí-
nio Pontes (PSDB), do muni-
cípio de Alagoinha, que havia 
sido preso após ele ter efetua-
do oito disparos de arma de 
fogo em frente ao condomí-
nio de luxo onde reside, no 
bairro do Altiplano, em João 
Pessoa. A soltura foi deter-
minada pela juíza Conceição 
Marsicano. O caso aconteceu 
nesse domingo (29).

Virgínio foi preso por 
agentes da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes 
(DRE) da capital e autuado 
em flagrante na Central de 
Polícia, pelos crimes de dis-
paros em via pública, embria-

guez ao volante e porte ilegal 
de arma. Ele chegou a efetuar 
oito disparos em frente ao 
condomínio de luxo onde re-
side. A pistola Taurus PT938 
não tinha registro.

O delegado Aldrovilli Gri-
si, da DRH, disse que os agen-
tes da especializada realiza-
vam diligências sobre caso 
de tráfico de droga quando 
tomaram conhecimento do 
fato, que havia ocorrido por 
5h30, mas procuraram saber 
e, já por volta das 9h30 iden-
tificaram o veículo que havia 
entrada no condomínio de 
luxo, na rua Abelardo Guima-
rães da Silva Barreto. No pré-
dio foram até o apartamento 
do vereador, que estava em 
seu quarto. “Um dos disparos 

Vereador é preso após atirar em via pública
embriagado

Vereador Virgínio vai usar tornozeleira eletrônica

atingiu a janela de um aparta-
mento de outro prédio’, nar-
rou o delegado, onde se en-
contrava uma idosa rezando. 

Virgínio Pontes já foi posto 
em liberdade para responder 
a processo, cumprindo medi-
das impostas pela Justiça.
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Um acidente sem vítima 
foi registrado na noite de do-
mingo (29) no quilômetro 93, 
da BR-101, próximo à pon-
te do Rio Mumbaba, senti-
do Recife/João Pessoa. O aci-
dente aconteceu por volta das 
23h30 do domingo e até o 
meio-dia de ontem a carre-
ta Scania/R450 ainda esta-
va no local. 

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal estiveram no lo-

cal e a princípio o caso foi tra-
tado como saída de pista, após 
o motorista perder o controle 
da direção do veículo. 

De acordo com a PRF, o 
acidente não comprometeu o 
trânsito no local que foi sinali-
zado para evitar complicações 
no tráfego de veículos. Até o 
final da tarde o veículo conti-
nuava no local,. sem previsão 
de resgate. Ainda não se sabe o 
que provocou o acidente.

Carreta invade canteiro central da BR-101
em rodovia

Motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista
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A droga estava na residência de um casal
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Prefeitura de CG anuncia chamamento para escolher empresa responsável pela festa, que começa dia 2 de junho 

Edital para o Maior São do Mundo
lançamento

A 40ª edição do Maior 
São João Mundo de Campina 
Grande terá dentre as novida-
des, a descentralização da fes-
ta com polos nas áreas do Açu-
de Velho, Açude Novo, Parque 
da Criança, além da redução 
da estrutura de camarotes 
para dar mais espaço aos for-
rozeiros e fortalecimento dos 
festejos nos distritos de Galan-
te e São José da Mata. Também 
será idealizado um ‘quadri-
lhódromo’ na área da Estação 
Velha, destinado à competi-
ção e apresentação de grupos 
culturais. As informações fo-
ram divulgadas, ontem, du-
rante o lançamento do edital 
para contratação da empresa 
organizadora. 

Também está previsto o 
aumento dos portões de aces-
so ao Parque do Povo (PP). Se-
rão, pelo menos, sete e um re-
servada aos turistas. O evento 
começa dia 2 de junho. Toda-
via, não foi confirmada se a 
festa terá 40 dias, para come-
morar as quatro décadas do 
forró na cidade ou se ficará 
mesmo em 31 noites de shows. 
“A data de encerramento será 
anunciada em outro momen-
to, após um diálogo com o co-
mércio local, mas garanto que 
vamos ter surpresas”, disse o 
prefeito Bruno Cunha Lima. 

Outra mudança na festa é 
que a empresa vencedora pa-
gará uma cota de cessão de 
espaço público para explora-
ção do evento. O valor míni-
mo estipulado é de quase R$ 

n 

Festa será 
composta, 
também, 
por polos 
nas áreas do 
Açude Velho, 
Açude Novo 
e Parque da 
Criança

342 mil. “Ao invés de pagar-
mos pela realização, esse ano 
resolvemos pegar um 1% do 
valor de faturamento do São 
João do ano passado e estabe-
lecer como lance mínimo para 
a empresa que decidir concor-
rer a fazer a festa. Já que vai 
usar o espaço público, a nos-
sa marca e o que foi construí-
do ao longo de 40 anos, nada 
mais justo do que reverter isso 
positivamente para a cidade 
de Campina Grande.” A lici-
tação valerá para 2023 e 2024.

O gestor confirmou que a 
estrutura de camarotes que, 
vinha sendo montada na par-
te superior do Parque do Povo, 
será reduzida. A parte que fi-
cava o lado da rua Sebastião 
Donato não será erguida. Os 
espaços vips serão montados 
apenas na frente do Centro 
Cultural Lourdes Ramalho, 
garantiu. “Isso vai evitar que 
nos dias de maior público, não 
precise fechar os portões. É 
óbvio que podemos ter em al-
gumas noites a necessidade de 
fechá-los e se tiver um dia com 
grande público, mas essa me-

Baile do Cafuçu  
• 4 de fevereiro (sábado), às 17h 
Atrações:  Banda Tracundum e DJ Claudinha Summer
Local: No Toco Taco (Rua Bananeiras, 190, Manaíra)
 Ingressos disponíveis no Toco Taco ou no link: 
https://www.ontickets.com.br/evento/445/Baile_do_Cafuu_2023 

• História
O Bloco Cafuçu  saiu a primeira vez em 1989, quando foi às ruas pela 
primeira vez, desfilando durante o Muriçocas do Miramar. Até 1997, 
o bloco saía na orla do Cabo Branco. No ano seguinte, mudou o local 
do desfile para o Centro Histórico, onde continua atraindo milhares 
de foliões. Nos anos 90, o bloco fazia a concentração na rua Duque 
de Caxias. Depois passou a ocupar a Praça Dom Adauto (Praça do 
Bispo) e, em seguida, o Ponto de Cem Réis e Praça Rio Branco.

• Patrimônio
Quando o bloco completou 30 anos de fundação, no ano de 2019, 
ele se tornou oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial do Esta-
do da Paraíba. O decreto que sancionou a lei, no dia 16 de novem-
bro, foi publicado no Diário Oficial do Estado.  A Lei foi de autoria 
da deputada estadual Cida Ramos (PSB) e já tinha sido aprovada 
pela Assembleia Legislativa da Paraíba antes de ser sanciona-
da pelo governador. Todos os anos, o bloco arrasta milhares de 
foliões, que desfilam pelas ruas centrais da cidade ao som de 
orquestras de frevo com seus foliões vestidos com roupas bregas 
resgatadas do fundo do baú.

Serviço

Fotos: Arquivo A União

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura de João Pes-
soa (Sedec-JP), por meio 
do Centro Escolar Munici-
pal de Atividades Pedagó-
gicas Integradoras Arthur 
da Costa Freire (Cema-
pi), localizado na rua José 
Marcone Ramos da Sil-
va, nº 101, em Mangabei-
ra VIII, está com inscri-
ções abertas até a próxima 
quinta-feira (2) para as au-
dições do “Coral Canto 
Livre Meninada”. As ins-
crições acontecem nos 
turnos manhã, das 8h às 
12h; e à tarde, das 13h às 
16h, no próprio Cemapi.

Podem se inscrever 
crianças e adolescentes de 
10 a 13 anos, devidamen-
te matriculadas em uma 
escola da Rede Munici-
pal de Ensino. No ato da 
inscrição, o responsável 
pelo aluno deverá apre-
sentar o comprovante de 
matrícula.

Cada criança será ava-
liada individualmente. 
Estão sendo disponibili-
zadas 100 vagas, sendo 50 
vagas para o turno da ma-
nhã e 50 vagas para o tur-
no da tarde. As aulas se-
rão nas segundas, terças 
e quartas-feiras, no con-
tra turno escolar.

O “Coral Canto Livre 
Meninada”, gerenciado 
pela Sedec, tem a regên-
cia da maestrina Socorro 
Estrela. “Nós estreamos 

no ano passado com cha-
ve de ouro. Nossa criança-
da teve a oportunidade de 
cantar na abertura do São 
João de João Pessoa com a 
paraibana Elba Ramalho”, 
disse com orgulho.

O coral se apresenta 
em eventos institucionais, 
encontros de corais, even-
tos públicos, além de ou-
tras ações.

Para a maestrina, o 
coral proporciona a inte-
gração das pessoas, des-
coberta de talentos e o de-
senvolvimento artístico. 
Ela disse ainda que, por 
meio da música, os alu-
nos adquirem diversas 
melhorias para a saúde 
mental, coordenação mo-
tora, além da percepção 
musical.

Sedec inscreve para o 
“Canto Livre Meninada”

coral

O Bloco Cafuçu celebra os 
30 anos e o esquenta para a 
agremiação mais irreverente 
será no Baile do Cafuçu, que 
será realizada no dia 4 de fe-
vereiro, às 17h, no Toco Taco, 
em Manaíra. A animação mu-
sical ficará por conta da banda 
Tracundum e a DJ Claudinha 
Summer. Os ingressos podem 
ser adquiridos no Toca Taco e 
por meio do link: https://www.
ontickets.com.br/evento/445/
Baile_do_Cafuu_2023?fbcli-
d=PAAabi19uVQy2nTNx302e-
1wCJnQt0NgrO-hiNY_D-
-v9tuo5Zthezjd8F6vjBQ. O 
tradicional desfile do bloco está 
programado para o dia 17 de 
fevereiro, com concentração a 
partir das 20h, em três pontos 
distintos que prometem trans-
formar interligar espaços his-
tóricos da parte alta da cidade 
histórica: Ponto de Cem Réis, 
Praça Rio Branco (praça do Sa-
badinho Bom) e a Praça Dom 
Adauto (Palácio do Bispo).

A principal característica 
do Cafuçu é a irreverência nas 
vestimentas, atitude e bom hu-
mor. Segundo o presidente do 
bloco, Buda Lira, a palavra de 
ordem é diversão. “Este ano 
vamos para a rua com 10 or-
questras de frevo e na concen-
tração teremos como atrações 
principais Ronaldo Rossi (co-
ver de Reginaldo Rossi), o gru-
po Caronas do Opala e Yuri 
Carvalho. A festa também será 
agitada por três DJs: Brasinha, 

Baile do Cafuçu acontece dia 4 de fevereiro
em manaíra

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Claudinha Summer e Ian Va-
lentim”, afirmou.

Por volta da meia-noite, co-
meça o desfile dos cafuçus e ca-
fucetas, saindo da concentração 
em direção à Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das Neves, 
percorrendo parte da avenida 
General Osório, passando ao 
lado do edifício 18 andares e 
descendo pela rua da Areia até 
chegar à Praça Antenor Navar-
ro, onde acontece a dispersão.

Nos locais de concentra-
ção os DJs animarão os foliões 
com as mais famosas músicas 
bregas do país, além de muito 
frevo e muita música românti-
ca brasileira. Para o presiden-
te, o Cafuçu é, sem dúvida, o 
mais irreverente bloco da ci-
dade. “É pura diversão para 
os foliões e também para as 
pessoas que saem de casa sim-
plesmente para assistir ao des-
file”, afirmou.

dida vai garantir mais espa-
ço e conforto aos forrozeiros”, 
explicou.

As quadrilhas terão um es-
paço mais amplo e apropria-
do às suas apresentações, na 
Estação Velha. Até a edição 
de 2022, elas se exibiam na Pi-
râmide, com estrutura de ar-
quibancadas e palco. “Nos-
sas quadrilhas estão para o 
Maior São João do Mundo, as-
sim como as escolas de samba 
estão para o Carnaval do Rio 
de Janeiro. Elas merecem um 
local que acolha todo o espetá-
culo”. A ideia também é redu-
zir a concentração de pessoas 
no “Quartel General do Forró”.

A empresa que ganhar o 
processo licitatório ficará res-
ponsável pela montagem, cap-
tação dos patrocínios e con-
tratação de artistas, mas a 
prefeitura fará a gestão cul-
tural do evento.  Nas últimas 
edições, especificamente, a de 
2022, foram verificadas falhas 
na realização do evento, como 
decoração incompleta da fes-
ta, tanto no Parque do Povo, 
como em áreas que recebem 
grande número de visitantes. 
Também foi alvo de críticas a 
falta de espaço destinado aos 
forrozeiros, e que foi ocupado 
por estrutura de camarotes e 
publicidade. 

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Área contará com aumento do número de portões de acesso e redução dos camarotes para ampliar espaço para o público

Prefeito Bruno apresentou mudanças na área do Parque do Povo

Baile é o esquenta para foliões testarem fantasias e irreverência para o tradicional desfile

Foto: Arquivo Pessoal
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Estão sendo 
ofertadas 
100 vagas, 
sendo 50 
para o turno 
da manhã e 
outras 50 para 
o período 
da tarde

Foto: Fabiana Veloso
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Nos EUA, quadrinista paraibano promove 
projeto de antologia luxuosa de um dos seus 
primeiros trabalhos autorais dos anos 1990

Mike Deodato Jr. 
revisita as suas 
Guerreiras 
de Jade

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

A personagem principal da história 
em quadrinhos é a Deathkiss, uma 
stripper que suga a energia das pes-
soas através do beijo e divide seu 

tempo lutando contra vilões que tentam des-
truir o Japão ao lado das Guerreiras de Jade. 
Com um desenho notadamente marcado por 
uma estética de hipersexualização da mulher 
nos anos 1990 (que era comum na época nas 
principais editoras norte-americanas), Jade 
Warriors está de volta em uma edição defini-
tiva, reunindo tudo que já foi produzido nos 
Estados Unidos (e que continua inédito no Bra-
sil), além de esquetes nunca antes publicadas 
para esse que é um dos primeiros quadrinhos 
autorais do premiado quadrinista paraibano 
Mike Deodato Jr. na terra do Tio Sam.

“Tem a estética da época: mulher gostosa e 
pouca roupa. Essa foi uma das coisas que me 
fez famoso nesse período”, lembra o ilustra-
dor, que construiu o início de sua carreira para 
as maiores editoras norte-americanas seguin-
do o estilo das chamadas bad girls, que mistu-
ram a exploração do corpo feminino com mui-
ta violência. A obra em inglês está atualmente 
disponível para financiamento coletivo no site 
Kickstarter até o dia 14 de março, mas a marca 
inicial de US$ 5 mil foi atingida ainda no pri-
meiro dia e já supera em quase 350% o valor 
necessário para a publicação, provando que 
esse filão ainda tem muito espaço entre os fãs 
ávidos pelas mulheres fatais. 

“Os tempos mudaram. A bad girl não é mais 
vista com bons olhos. Mas isso refletia uma vi-
são daquela época. Tudo era exagerado, tam-
bém era um resultado de estarmos saindo da 
ditadura e todo mundo exagerava na liberda-
de. Tem muita gente que ainda aprecia esse gê-
nero”, contextualiza Deodato Jr., que recente-
mente venceu o Prêmio Eisner, considerado o 
“Oscar dos quadrinhos”, na categoria Melhor 
Série de Humor por seu trabalho na obra Nem 
todo robô (lançada no Brasil pela Editora Co-
mix Zone), ao lado do roteirista estaduniden-
se Mark Russell e o colorista Lee Loughridge. 
O projeto de Jade Warriors vinha sendo plane-
jado há muito tempo devido aos pedidos dos 
leitores e ele traz uma homenagem especial 
ao paraibano, descrevendo os fatos mais im-
portantes de sua trajetória.

A edição de luxo sairá em um grande for-
mato (21,6 x 32 cm), maior que o famoso “ame-
ricano” dos comics, com 192 páginas, caixa co-
lorida (slipcase), capa dura com sobrecapa e 
encadernação de biblioteca. Estão incluídas 
ainda bastidores da criação da HQ e passa-
gens com o guerreiro Ramthar, personagem 
criado há 30 anos com o pai do autor, Deodato 
Borges (1934-2014). Em coautoria com o norte
-americano David Campiti, agente do artista 
paraibano, o prefácio é assinado por Paul Ku-
pperberg, profissional responsável pelo surgi-
mento de Deodato no mainstream através do tí-
tulo da Mulher-Maravilha, da DC Comics, nos 
anos 1990. “Não faço desenho mais naquele es-
tilo. Não que eu me arrependa ou ache que fiz 
alguma coisa errada, mas é um estilo que pas-
sou e não é o que procuro esteticamente hoje 
em dia”, frisa o quadrinista.

Adaptação para os cinemas
O quadrinista natural de Campina Gran-

de, prestes a completar 60 anos, colaborou por 

décadas desenhando os super-heróis mais fa-
mosos das duas principais editoras dos Esta-
dos Unidos – a Marvel e DC Comics –, como 
Batman, Homem-Aranha, Os Vingadores, 
Elektra, Hulk e X-Men. Durante esse tempo, 
o seu traço foi se curvando às mudanças da 
sociedade, contornando as novas exigências 
editoriais de uma realidade mais diversa que 
invadiu o universo do fantástico. “O mundo 
evolui. A gente teve quatro anos de ‘involução’ 
com Bolsonaro e os eleitores dele, tanto aqui 
quanto com Trump, nos Estados Unidos. De-
mos vários passos atrás na evolução da huma-
nidade, mas o normal é continuar evoluindo. 
Não significa que isso deva tolher a arte, mas 
a arte reflete a sociedade da época”, justifica 
Mike Deodato Jr.

Apesar dessas transformações, e sem os 
anacronismos que uma obra ultrapassada 
em sua estética poderia suscitar se analisa-
das fora do contexto de sua criação, até mes-
mo produtores de cinema de Hollywood têm 
procurado Deodato com interesse em trans-
formar o sucesso da HQ em um possível novo 
campeão de bilheterias. Até o momento foi 
produzido um trailer com cenas de ação para 
buscar financiadores norte-americanos para 
o filme, que teria como protagonista Payeng-
xa Lor, atual Miss Universe de Laos, e o ator 
indicado ao Oscar Mickey Rourke (O Luta-
dor). “Tem um monte de promessas, alguém 
que já está querendo patrocinar com um mi-
lhão de dólares. Pode não dar em nada, mas 
no final o trailer vai ficar bem bacana”, brin-
ca o quadrinista.

A reedição de Jade Warriors traz como atra-
tivo para os fãs do paraibano uma oportuni-
dade de registrar as transições e renovações 
no desenho de Mike Deodato Jr., que parte do 
traço que tinha influências de nomes como Jim 
Lee, mais estilizado, para um estilo de arte hi-
per-realista, que caracteriza sua obra mais au-
toral e atual. Para quem se interessar em finan-
ciar a HQ, uma das recompensas oferecidas 
é uma ilustração de qualquer personagem de 
preferência do leitor, inclusive os que seguem 
o estilo de bad girls. “É possível sexo nos qua-
drinhos, erotismo e a sexualização de mulhe-
res e homens. É só você ver a obra de Mana-
ra. Quem vai criticá-lo por conta das histórias 
dele? Não dá”, diz Deodato, referindo-se a 
Milo Manara, famoso autor italiano conheci-
do pela vertente erótica da sua obra. Ele só faz 
um alerta: “Primeiro, é preciso que o direito de 
cada um seja respeitado para depois brincar 
em cima. Falo isso como um artista que pen-
sa responsavelmente sobre aquilo que faço, e 
que vai influenciar muita gente. Tenho a obri-
gação não apenas de fazer arte, mas de edu-
car”, conclui o quadrinista.

Criação de Deodato (acima), 
edição definitiva de luxo 

(abaixo) e inédita no Brasil 
sairá em formato grande, 

com 192 páginas, ‘slipcase’ 
colorido, capa dura, sobrecapa 

e encadernação de biblioteca
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Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do Kickstarter 

para a campanha
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Atriz e Miss 
Universo 
Laos 2022, 
Payengxa Lor, 
interpretando 
a protagonista 
Deathkiss nos 
bastidores do 
trailer oficial 
para buscar 
financiadores 
de Hollywood 
para o filme 
de ‘Jade 
Warriors’
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Cultura

Colunista colaborador

Flávio era casado, servidor público e levava 
uma vidinha que poderia ser considerada 
boa para os padrões da atualidade. Porém, 

seu maior defeito era se sentir “o bonitão do bairro” 
e não se conter diante de mulheres bonitas. Era 
paciente, porém afoito. Pobre, mas gostava de 
aparentar riqueza. Em uma tarde de sexta-feira, 
avistou uma senhora elegante e aparentando uns 
10 anos mais idosa do que ele. Não perdeu tempo 
e disparou a flecha em direção a ela. Esta apenas 
riu e prosseguiu na caminhada. Sempre que podia, 
Flávio estava no mesmo ponto, mesmo horário, 
disparando elogios à sua possível presa.

Ela se chamava Cristina, era aposentada,viúva 
e não tinha filhos. Após mais de dois anos de 
galanteios, ele a abordou no corredor de um 
supermercado, aplicou-lhe um beijo em público e, 
prometendo se separar da esposa, fez inúmeras 
juras de amor. Os dois passaram, então, a se 
encontrar frequentemente. Dizendo-se cada vez 
mais apaixonado, antes de ir para o trabalho, ele 
sempre dava um jeito de visitá-la em sua casa. 
Malandro, logo começou a reclamar de dificuldades 
financeiras e das dívidas contraídas pela esposa. 
Não demorou a pedir à sua nova musa a concessão 
do primeiro empréstimo, no valor de mil reais. Não 
demorou e Cristina, completamente apaixonada, 
começou a dar ao amado uma série de presentes, 
como camisetas de times de futebol, cuecas, 
bermudas, sapatos e até um terno.

Como ele era muito carinhoso, queixando-se 
constantemente da vida que levava junto à esposa, 
ela nada desconfiava. Acreditando que ele logo 
devolveria o dinheiro, pagou a conta de uma 
motocicleta, assim como as parcelas da compra 
de instrumentos musicais, pois dizia se sentir um 
“músico frustrado”, deprimido, pois seu sonho 
(desde criança) era comprar os instrumentos e 
montar uma banda.

Totalmente embevecida, Cristina deixou seu 
cartão de crédito com o amante, que afirmava 
sentir-se humilhado pelo fato de as pessoas 
perceberem que ela sempre pagava as contas do 
casal. As despesas foram, então, se avolumando, 
chegando a cerca de R$ 8 mil num único mês. 
Temendo que Flávio a abandonasse, a aposentada 
pagou, inclusive, a contratação de uma advogada 
para o divórcio dele, assim como quitou a dívida 
dos aluguéis e boletos atrasados da casa na qual o 
amante morava com a esposa.

Até então, tudo corria às mil maravilhas. Sempre 
carinhoso, Flávio trazia, constantemente, mimos 
para sua amada. Um dia era uma flor. Outro, um 
sorvete. Dias após a quitação das dívidas, no 
entanto, tudo começou a mudar. Ele passou a agir 
de forma estranha, dizendo que o sentimento era 
desigual, pois, pelo fato dela ter mais dinheiro do 
que ele, era humilhado e se sentia diminuído. Em 
setembro de 2019, após a quitação de todas as 
suas dívidas, ele saiu da casa, sem dar nenhuma 
explicação. Era o fim do relacionamento com a 
aposentada Cristina, que procurou um advogado e 
acionou o “Dom Juan” na Justiça.

Na ação, o advogado pediu o pagamento de 
danos materiais, por sua cliente ter perdido cerca 
de R$ 40 mil com o amante, além de danos morais 
pelo engodo e pelos constrangimentos causados 
à vítima. Na defesa apresentada à Justiça, o 
advogado de Flávio afirmou que a aposentada 
distorceu completamente os fatos. Segundo ele, 
todas as despesas e presentes foram bancados pela 
aposentada por livre e espontânea vontade, sem 
que tenha havido coação. Disse também que todos 
os presentes recebidos pelo réu foram devolvidos 
após o fim do relacionamento.

A Justiça condenou o amante inescrupuloso, 
obrigando Flávio a pagar indenização à sua ex-
amante. Durante a audiência final, Cristina disse ao 
magistrado e demais presentes que fora uma “presa 
fácil” para Flávio. Viúva, sem filhos, aposentada e 
se recuperando do recente falecimento do esposo, 
ela afirmou ter visto no rapaz, 12 anos mais jovem 
do que ela, “a possibilidade de voltar a sorrir, 
ser amada e cuidada novamente”. Já o réu teve 
a oportunidade de se defender, alegando que o 
relacionamento era abusivo por parte dela, devido 
às suas maiores condições financeiras (dela). 
Disse, também, que Cristina impunha todas as suas 
vontades e gostos, não permitindo sequer que ele 
pudesse escolher as roupas que vestiria. 

Mas o juiz não aceitou a argumentação da 
defesa, condenando Flávio a devolver os R$ 40 mil 
devidamente corrigidos, bem como pagar uma 
indenização por danos morais de R$ 15 mil (valor 
esse que será ainda acrescido de juros e correção 
monetária). Houve apelação e o processo foi 
encaminhado ao Tribunal, onde o desembargador 
relator disse, na decisão, que ficou comprovado 
que o réu praticou “estelionato sentimental”, 
aproveitando-se da vulnerabilidade emocional 
e psicológica da aposentada, objetivando obter 
vantagem econômica...

Fernando 
  Vasconcelos

Estelionato 
sentimental

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

A teimosia de Gonzaga
O nosso querido Gonzaga 

Rodrigues, por quem tenho 
admiração e carinho especiais, 
escreveu sobre a sua teimosia 
em Escrever fora do seu tempo (A 
União). Mas para a felicidade 
da cidade, ele continuou a es-
crever – sempre aos domingos! 
Imagina se passamos sem ler 
a sua crônica publicada no Jor-
nal A União toda semana? Já 
faz parte, pelo menos do meu 
ritual, ao tomar meu café.

Gonzaga fala com uma cer-
ta nostalgia do viver fora do 
seu tempo. E com isso ele vai se 
referindo aos comportamen-
tos, o estranhamento do dia a 
dia, a linguagem, a cultura, as 
leituras, o ouvir, até mesmo o 
viver. Os olhos do homem se-
rão outros diante da idade, da 
vida e das mudanças do mun-
do? Com certeza! O olhar não 
acompanha a geografia das es-
quinas. Aonde tinha uma casa, 
hoje tem um edifício de vidra-
ças azuis; a praça? Agora é um 
campo de beachtenis! E aquele 
casario lindo do centro? Hoje 
só musgos e rebocos.

Lamento Gonzaga que, as-
sim como não se aprende a es-
crever crônicas em dicionários, 
o tempo também não. Mas a 
sua rapadura ao pé do filtro, 
a sua madeleine, essa ainda faz 
você voltar aos tropeiros de Po-
cinhos. As tais coisas que en-
traram no teu sangue, como 

você mesmo relata, e graças a 
Deus, Naná Garcez e Rubens 
Nóbrega, lhe convenceram a 
trocar o dia a sua teimosia. Ga-
nhamos nós os leitores, aque-
les que devotos do jornal, se-
guimos a sua procissão.

Para lhe fazer coro, mesmo 
sendo um tanto mais nova nas 
idades, mas já experiencio al-
gumas dessas dificuldades. 
Quando passeio pela cidade 
de carro, as ruas já não são 
as minhas. E o Manaíra, por 
onde eu andava nas ruas de 
barro esburacadas e desertas, 
hoje uma outra cidade.

Aposentei-me porque esta-
va na hora, mas também por-
que já sentia concreta a dis-
tância das minhas palavras à 
lousa, dos alunos com seus ce-
lulares rapidíssimos na web. 
Nada do que eu falava, inte-
ressava mais tanto. Game of 
Thrones estrearia um episódio 
novo. E eu nem assistia. 

Vivo a me informar e atua-
lizar na informática para não 
virar uma eremita digital. 
Tenho professora semanal 
(Obrigada, Iasmin!), para me 
ensinar termos, procedimen-
tos, instalações e até as coi-
sas que qualquer criança faz 
de olhos fechados, como pe-
dir comida pelo Ifood, loca-
lizar um lugar, Waze, Goo-
gle maps. Ah! Gonzaga, tive 
que aprender o que era strea-

ming logo, logo, e isso muito 
antes da pandemia. Quando 
fiquei viúva, foram os filmes 
e séries da Netflix e Amazon 
que me preenchiam as noites 
solitárias e tristes. E na pan-
demia tive que tocar um do-
brado para fazer parte das re-
uniões do Clube de Leitura 
no Meet; ser convidada para 
as lives e saber apertar o bo-
tão certo na hora certa; e hoje, 
consigo fazer uma porção de 
coisas de banco e também coi-
sas domésticas. Mas tenho pa-
vor de QR codes, e o cardápio, 
adoro o de papel para decidir 
se a caipirosca é de tangerina 
ou de kiwi. 

E assim eu sigo no Windo-
ws, Word, mas como um bicho 
de abanos nos olhos e ouvidos, 
que não consigo amarar o meu 
burro se mudar um “A”. Quan-
do começo a aprender uma 
novidade, uma ferramenta, 
aí muda tudo e volto à estaca 
zero. Uma aflição. E olha que 
tenho computador há mais de 
20 anos. Mas nós, do século 20, 
somos analógicos e temos sim, 
dificuldades com esse chip da 
geração Y ou Z! 

Sim, gosto das mídias di-
gitais – frequento o Facebook 
e Instagram, sigo montes de 
gente, leio coisas legais, fotos 
e eventos, mas aqui na cida-
de, quando vejo fotos das fes-
tas das socialites nas praias 

de veraneio, me pergunto 
onde estou. Passa o filme dos 
meus veraneios em Formosa e 
Praia do Poço, Camboinha, pé 
no chão, peixe frito, Badional-
do, Areia Vermelha, e a gente 
com um biquíni de lacinho, e 
juventude dourada batendo 
à porta. Tocava ‘Imagine’, de 
John Lennon na minha vitro-
linha alaranjada.

Ah! Gonzaga, a minha tei-
mosia é uma arma, pra te con-
quistar, cantava Jorge Benjor 
nas minhas festas ou na minha 
playlist de antigamente. Por si-
nal, tempos desses aprendi a 
mexer no Spotify, e justo eu, 
que gosto de buscar um CD 
e ouvir todinho. E comprá-lo 
caro como for. Esse objeto qua-
se não identificado.

Entendo demais o seu sen-
timento de outsider do mun-
do. E a velocidade é a da luz. 
De um ano para outro tudo 
muda. E o pior, ou melhor, é 
que temos sim, de correr atrás. 
Outros sim, vamos ficando 
fora do mundo, e até de nós 
mesmo. Mas o tempo bom 
é hoje e vamos aprendendo. 
Mesmo que solitários.

Mas, aqui para te dizer que 
a tua teimosia me emocionou, 
e te parabenizo pelo novo dia 
da escrita e pela força no viver. 
“Com os dentes bem trincados 
na rapadura”.

Meu carinho e admiração.

Por dentro do Estúdio Abbey Road
Graças aos Beatles, a Abbey Road, 

no noroeste da cidade de Londres, tor-
nou- se uma das avenidas mais popu-
lares do mundo. É lá, quase em frente 
à faixa de pedestres imortalizada na 
capa do LP justamente chamado Ab-
bey Road, que fica um charmoso so-
brado branco, com uma discreta placa 
acima da porta principal. Ele igual-
mente atrai turistas do mundo inteiro 
que, às centenas, deixam registrados 
em seus muros (pintados semanal-
mente, pelo que eu soube) seus nomes 
e o país de onde vieram. Estou falan-
do do Abbey Road Studios.

É o lendário estúdio a pauta do 
documentário Se Estas Paredes Can-
tassem, disponível no serviço de strea-
ming Disney+. Dirigido pela cineasta 
Mary McCartney, filha do casal Paul 
e Linda McCartney (ela morreu em 
abril de 1998, de câncer), o filme re-
sume, em aproximadamente 90 mi-
nutos, os mais de 90 anos do famo-
so estúdio de música, anteriormente 
chamado EMI Studios, mas a par-
tir do LP dos Beatles, foi rebatizado 
como Abbey Road Studios.

O enredo do filme é basicamente 
constituído por boas histórias, teste-
munhadas por músicos, produtores, 
técnicos e, claro, as paredes dos famo-
sos três estúdios do complexo, conta-
das por alguns dos protagonistas des-
sas histórias, como Paul McCartney e 
Ringo Starr (Beatles), Roger Waters, 
David Gilmour e Nick Mason (Pink 
Floyd) e os irmãos Liam e Noel Gal-
lagher (Oasis), entre outros.

Algumas das melhores passagens 
dizem respeito a celebridades como El-
ton John e Jimmy Page, que passaram 
pelo estúdio bem antes da fama, ain-
da como os chamados “músicos de es-
túdio”, ou seja, freelancers contratados 
para acompanhar a gravação artistas e 
conjuntos de renome.

No filme, Elton John lembra quando 
se chamava apenas Reg Dwight e grava-
va para grupos como The Hollies, mas 
foi quando trabalhava com The Barron 
Knights, em algum momento no segun-
do semestre de 1968, que a banda rece-
beu a visita de Paul McCartney. “Era a 
primeira vez que eu via alguém famo-
so”, confessa. “‘Hey Jude’ tinha acabado 
de sair e a banda pediu que Paul a tocas-

se ao piano. Eu e Bernie (Taupin, coautor 
de muitos sucessos de Elton John) nun-
ca esquecemos isso”.

Aliás, álbuns inovadores dos 
Beatles, como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, foram gravados lá, e Paul 
McCartney, no filme, credita boa parte 
dessa inovação ao tempo ilimitado que 
a banda tinha no estúdio e os equipa-
mentos que estavam à disposição dos 
rapazes de Liverpool (anos mais tar-
de, quando um grupo assumiu o es-
túdio e se livrou de parte do lendário 
maquinário, o ex-Beatle tratou de com-
prar alguns itens).

Em outra passagem curiosa, fica-
mos sabendo que Jimmy Page, guitar-
rista do Led Zeppelin, participou das 
gravações da música-tema do filme 
007 Contra Goldfinger, como músico da 
orquestra que acompanhou a eston-
teante cantora Shirley Bassey, que sur-
ge em imagens de arquivo, relembran-
do as gravações, realizadas em meados 
dos anos 1963 e dando boas risadas 
com as lembranças daquela época.

Falando em trilha sonora, o célebre 
maestro e arranjador John Williams 
recorda algumas scores que gravou 
no estúdio 1, como os temas de Ca-
çadores da Arca Perdida e Star Wars: O 
Retorno de Jedi (além dos filmes sub-
sequentes da franquia). As descrições 

que ele faz para a qualidade do am-
biente são sinfonia para os ouvidos de 
qualquer fã de música. 

Aliás, embora boa parte do filme 
esteja concentrado nos Beatles – talvez 
pela associação do grupo com o lugar, 
talvez pela relação familiar da diretora 
com a banda – e com histórias ancora-
das em grupos de música pop, há espa-
ço para se lembrar de artistas eruditos, 
como a célebre violoncelista Jacqueline 
du Pré, e também mencionar, en passant, 
a equipe técnica que deu vida a tantos 
álbuns famosos. 

Existe uma demanda reprimida por 
histórias sobre LPs, lojas de discos e es-
túdios de gravação. O vocalista da ban-
da de rock Foo Fighters também é um 
apaixonado por estúdios e capitaneou 
a série Sonic Highways sobre a gravação 
do álbum homônimo, realizado em oito 
estúdios, em oito cidades diferentes dos 
EUA. Saiu em DVD. Procure.

No Brasil, o músico e pesquisador 
Charles Gavin conduz, junto ao Ca-
nal Brasil, a série O Som do Vinil, de-
dicado a dissecar, junto a seus atores 
e/ou especialistas, álbuns famosos da 
MPB. Já Minha Loja de Discos é uma 
produção internacional que mostra 
os principais estabelecimentos do 
ramo pelo mundo, e chegou a ser exi-
bida no Canal Bis em 2014.

Foto: Divulgação

Abbey Road Studios é a pauta do documentário ‘Se Estas Paredes Cantassem’
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ESTREIAS

ALERTA MÁXIMO (Plane. EUA. Dir: Jean-
François Richet. Ação. 14 anos). Um piloto 
(Gerard Butler) salva seus passageiros de 
um relâmpago fazendo um pouso arrisca-
do em uma ilha devastada pela guerra – e 
descobre que sobreviver ao pouso era ape-
nas o começo. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
15h; CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 14h30 (dub.) - 17h 
(leg.) - 19h30 (dub., exceto sex.) - 22h (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 16h 
- 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
16h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 16h30 - 20h45.

BTS: YET TO COME (Correia do Sul. 
Dir: Yoon Dong Oh. Musical. Livre). O show 
conta com hits da carreira do grupo, como 
‘Dynamite’, ‘Butter’ e ‘Idol’, e também a pri-
meira performance ao vivo de ‘Run BTS’, do 
último álbum do grupo. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 - MacroXE (leg., somente qua.): 17h - 
19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(leg., somente qua.): 17h - 19h30 - 22h; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (leg., somente qua.): 
17h10 - 19h30.

BILLIE EILISh LIvE AT ThE O2 (EUA. 
Dir: Sam Wrench. Musical. 12 anos). A ver-
são estendida inédita deste filme-concerto 
leva direto para a turnê recorde e esgota-
da de Eilish, Happier Than Ever, The World 
Tour. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg., somente 
sex.): 19h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg., 
somente sex.): 19h.

O PIOR vIzInhO dO MundO (A Man 
Called Otto. EUA e Suécia. Dir: Marc Forster. 
Comédia. 14 anos). Um velho chato, aposen-
tado e rabugento (Tom Hanks), foi deposto 
como presidente da associação de condo-
mínios, mas, mesmo assim, ele não se im-
portava com a deposição e, por isso, con-
tinua vigiando o bairro com mão de ferro. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h15 (dub.) - 16h 
(leg.) - 18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h15 (exceto 
seg.) - 18h15 (exceto seg.) - 21h (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h50 - 20h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h50 (ex-
ceto qua.) - 20h15 (exceto qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40 (exceto qua.) 
- 17h50 (qua.) - 20h15 (qua.).

A PROfECIA dO MAL (The Devil Cons-
piracy. República Tcheca. Dir: Nathan Fran-
kowski. Terror. 16 anos). Uma poderosa em-
presa possui uma tecnologia inovadora 
que permite clonar as pessoas mais influen-
tes da história usando apenas alguns frag-
mentos de DNA. Por trás desse empreendi-
mento está uma cabala de satanistas que 
estão roubando o sudário de Cristo e, as-
sim, obtendo posse do DNA de Jesus. O clo-
ne deve servir como a oferenda definitiva 
ao diabo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 
(dub.) - 16h30 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h50 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
19h45 (exceto seg. e ter.) - 22h10 (exceto 
seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
14h20 - 18h35; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 14h20 - 18h35.

REgRA 34 (Brasil e França. Dir: Júlia Mu-
rat. Drama. 18 anos). Simone (Sol Miranda), 
estuda direito penal, defende os direitos das 
mulheres e à noite se apresenta em frente a 
uma câmera de sexo ao vivo. Uma noite, um 
filme desperta seus impulsos sombrios para 
um meio mais perigoso de gratificação se-
xual. CENTERPLEX MAG 2: 18h15.

A ÚLTIMA fESTA (Brasil. Dir: Matheus 
Souza. Drama e Comédia. 16 anos). Na fes-
ta de formatura de um grupo de estudantes 
que se preparam para seguirem suas vidas 
em diferentes faculdades, as suas histórias 
acabam se cruzando. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 16h15 - 18h30 (exceto sex.).

COnTInuAÇÃO

AvATAR - O CAMInhO dA ÁguA (Ava-
tar: The Way of Water. EUA. Dir: James Ca-
meron. Ficção Científica. 12 anos). Após 10 
anos da primeira batalha de Pandora en-
tre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam 
Worthington) vive pacificamente com sua 
família e sua tribo. No entanto, eles devem 
explorar as regiões de Pandora, indo para 
o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da 
região, quando uma antiga ameaça res-
surge. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 15h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 
3D): 15h (exceto qua.) - 19h (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 14h  
(exceto qua.) - 18h (exceto qua.) - 22h (ex-
ceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 
16h30 - 20h (3D); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h30 (qua.) - 20h (3D, qua.); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h30 (exceto 
qua.) - 20h (3D, exceto qua.).

BABILÔnIA (Babylon. EUA. Dir: Damien 
Chazelle. Drama. 18 anos). No final dos 
anos 1920, Hollywood passa pela transição 
do cinema mudo para o falado. Uma grande 
estrela Nellie LaRoy (Margot Robbie) ascen-
de em sua carreira, migrando com sucesso 
de um modelo para o outro. Porém, nem to-
dos têm a mesma sorte, trazendo dificulda-
de para alguns. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 
20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h45 - 21h45.

ChEf JACK – O COzInhEIRO AvEn-
TuREIRO (Brasil. Dir: Guilherme Fiúza Ze-
nha. Animação. Livre). Um chef de cozinha 
de bom coração viaja por todos os cantos 
do planeta achando os ingrediente raros e 
finos para completar suas receitas. Porém, 
sua vida doce azeda quando erra a mão em 
uma de suas receitas e sua reputação tomba. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2: 13h15 (sáb. e dom.). 

OS fABELMAnS (The Fabelmans. EUA. 
Dir: Steven Spielberg. Drama. 12 anos). 
O jovem Sammy Fabelman crescendo no 
Arizona pós-Segunda Guerra, se apaixo-
na por filmes. Armado com uma câmera, 
ele começa a fazer seus próprios em casa, 
para o deleite de sua mãe. Porém, quando 
descobre um segredo de família devasta-
dor, ele decide explorar como o poder dos 
filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre 

os outros – e nós mesmos. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 20h.

gATO dE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEdIdO 
(Puss in Boots: The Last Wish. EUA. Dir: Tom 
Wheeler. Animação. Livre). O Gato de Botas 
descobre que sua paixão pela aventura co-
brou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pes-
soal, ele queimou oito de suas nove vidas. 
Com apenas a restante, ele precisa encontrar 
a mítica Estrela dos Desejos, capaz de restau-
rar suas vidas. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 
14h30 - 16h45 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub.): 13h30 - 15h45 - 18h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h45 - 17h15 - 19h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h45 
(exceto seg. e ter.) - 17h15 (exceto seg. e ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 
18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h - 
16h - 18h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 16h (exceto qua.) - 18h (ex-
ceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
14h (qua.) - 16h (qua.) - 18h (qua.).

I WAnnA dAnCE WITh SOMEBOdY – A 
hISTóRIA dE WhITnEY hOuSTOn (Whit-
ney Houston: I Wanna Dance with Somebo-
dy. EUA. Dir: Kasi Lemmons. Biografia. 16 
anos). A trajetória de Whitney Houston (Nao-
mi Ackie) desde sua jornada para sair da es-
curidão até o estrelato mundial. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h45.

M3gAn (EUA. Dir: Gerard Johnstone. 
Terror. 14 anos). Gemma (Allison Williams) 
é uma brilhante roboticista de uma empre-
sa de brinquedos que usa inteligência arti-
ficial para desenvolver M3gan, uma boneca 
realista programada para ser a maior com-
panheira de uma criança. Depois de ines-
peradamente ganhar a custódia de sua so-
brinha órfã, ela pede a ajuda a M3gan para 
cuidar da menina. Porém, por ser um protó-
tipo, ela ainda vem com erros de sistema. 
CENTERPLEX MAG 1: 17h20 (dub.) - 19h30 
(dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (leg.): 22h10; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 
- 16h45 - 19h15 - 21h45; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 20h30 (exceto qua.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h50 (exceto qua.) - 
20h30 (qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 15h50 (qua.) - 18h10 (exceto qua.).

CInE BAngÜÊ (JP) - JAnEIRO

EnCOnTROS (Inteurodeoksyeon. Coreia 
do Sul. Dir: Hong Sang-soo. Drama. 14 anos). 
Os encontros, desencontros e percalços sen-
timentais de um jovem que vai da Coreia do 
Sul a Berlim para visitar o pai, a mãe e a na-
morada. CINE BANGÜÊ: 31/1 - 20h30.

PALOMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. 
Drama. 16 anos). Mulher trans que está 
decidida a realizar seu maior sonho: um 
casamento tradicional com seu namora-
do, de véu e grinalda na igreja. CINE BAN-
GÜÊ: 31/1 - 18h30.

Serviço

EM cartaz

A Prefeitura de João Pessoa, atra-
vés da sua Fundação Cultural (Fun-
jope), está oferecendo 800 vagas em 
cursos semestrais nas áreas de músi-
ca, dança, desenho/pintura, informá-
tica, além de maquiagem. As matrícu-
las gratuitas começam nesta semana, 
no Centro Cultural Tenente Lucena, 
localizado na avenida Josefa Taveira, 
no bairro de Mangabeira.

Os cursos têm duração de quatro 
meses e estão previstos para inicia-
rem na próxima segunda-feira (dia 
6). São ofertadas vagas para os turnos 
da manhã, tarde e noite. Cada moda-
lidade tem um prazo específico para a 
realização da matrícula, que será fei-
ta de modo presencial no Centro Cul-
tural de Mangabeira, das 8h às 17h. 
Basta levar RG, CPF e comprovante 
de residência. Hoje serão realizadas 
as inscrições para os cursos de infor-

mática, mágica e desenho/pintura. 
Nos dias 1° e 2 de fevereiro, serão fei-
tas as matrículas para aulas de vio-
lão, cavaquinho, flauta, forró e ma-
quiagem. Na sexta-feira (dia 3), será 
a vez de percussão e teclado, e tam-
bém capoeira e zumba.

“A Funjope mantém uma linha de 
atuação em trabalhar no processo de 
formação das pessoas a partir da cul-
tura e da arte. Essas oficinas têm esse 
aspecto. É um trabalho que a gente 
faz muito em parceria com a Secre-
taria de Educação e temos feito isso 
desde o ano passado e continua esse 
processo”, comentou o diretor execu-
tivo da Funjope, Marcus Alves. “Mais 
um semestre de oficinas ao qual sem-
pre buscamos trazer novidades como 
a zumba, forró e maquiagem. Sempre 
avaliando as necessidades apresenta-
das pela população ao longo do ano 
e assim estamos buscando atender”, 
finalizou o gestor.

Aulas serão nas áreas de música, dança, desenho, informática e maquiagem

Centro cultural oferece 800 
vagas para cursos gratuitos

Mangabeira

Da Redação
Foto: Arquivo/Secom

Na área musical, haverá aulas de violão

    ol e lua / rio e mar / compõem / a paisagem / de 
forma / singular. 

(Juca Pontes. Ciclo vegetal.)

O professor Wendel Santos, em suas aulas 
magistrais na pós-graduação de Letras, na 
UFPE, advertia os alunos para dois aspectos que 
considerava essenciais em um livro – a capa e o 
título – e dizia que muitas vezes somos seduzidos 
por um bonito título e por uma ilustração artística. 
Refletindo sobre essa observação do mestre, 
comecei a examinar capas e títulos de livros dos 
autores(as) paraibanos(as) e cheguei à conclusão 
que em terras paraibanas levamos muito em 
consideração esses dois aspectos. Vou me deter 
apenas em livros líricos. Romances e outros gêneros 
narrativos ficarão para outra oportunidade.

Não excluo quem aqui não nasceu, aqueles 
que fizeram do estado sua pátria são paraibanos 
por adoção. Começo citando um escritor que é 
natural de Sorocaba (SP), mas mora em João 
Pessoa há muitos anos: trata-se do artista e escritor 
Solha. Selecionei o livro Trigal com corvos. A capa 
é impactante, o autorretrato do artista Solha, em 
pinceladas semelhantes a do pintor holandês se 
sobrepõe à tela de Vicent van Gogh – Trigal com 
corvos. O texto é um longo poema e atração do livro 
começa pela capa.

Fúcsia, de Vitória Lima, me encanta. Flores de 
jambo estão presentes na capa, na cor fúcsia, um 
trabalho em aquarela de Maria Zélia Pessoa. Um 
pintor me disse certa vez que aquele que pinta 
bem em aquarela é capaz de pintar em outras 
técnicas – óleo, acrílica, todo tipo de pastel, giz de 
cera, nanquim. Não sei se é verdade, mas aquarela 
exige muita precisão e nada de erro, não se pode 
consertar o erro, todo cuidado é pouco.

Há um livro que revisito com frequência – 
Todas as águas, de Lúcio Lins. Os poemas desse 
livro já me inspiraram para escrever textos e até 
rabiscar alguns desenhos. Sou aquariana e a 
água me atrai, quer seja do mar, quer seja dos 
rios. Poemas que falam sobre mar e rios estão 
gravados na minha memória. Lúcio Lins é uma 
leitura recorrente. Na capa, o rosto do poeta 
parece emergir do mar. Outro dia, no programa 
Provocação, Marcelo Tass citou versos de Lúcio 
Lins. Fiquei feliz em saber que o paraibano é lido 
muito além de nossas fronteiras.

Carlos Alberto Jales já escreveu cinco ou 
seis livros de poesia, mas a paixão vai para 
Vindimas da solidão, com capa e ilustrações 
de Bete Aguiar. A respeito desse livro, escrevi 
um pequeno texto em que externo a escolha do 
título: “O poeta procurou aliar dois vocábulos 
antagônicos. Vindima é tempo de colheita, de 
fartura, de pessoas reunidas; solidão é o sentir-se 
sozinho, desolado. Consciente de que a palavra 
poética não está presa ao dicionário, o poeta sabe 
que a palavra é imprevisível, reinventada como 
a própria vida”. Quanto á capa, a técnica em 
aquarela demonstra que Bete domina bem a arte 
de bem desenhar e de pintar.

Juca Pontes é outro poeta que sabe escolher 
muito bem os títulos de seus livros e os ilustradores. 
As ilustrações ficam a cargo de bons artistas 
da terrinha. Em Mar do olhar, a escolha recaiu 
em Flávio Tavares. As flores do meu jardim, que 
engloba alguns poemas infantis oferecidos aos 
netos, foi ilustrado por Jô Cortez que pela prima pela 
suavidade de seus traços e desenhos, uma legitima 
associação às pinturas e desenhos infantis. Seu 
último livro, Itacoatiara, contou com a participação 
de José Rufino. É um livro muito bonito que chama a 
atenção a partir da capa. É ler e conferir.

Hildeberto Barbosa Filho publicou em 2022 dois 
livros de poesia – De quase nada se faz um poema... 
e Nada aconteceu comigo. As capas trazem fotos 
de pinturas de autores consagrados, como Magritte 
e Salvador Dali. As ilustrações estão dispostas de 
forma artística o que dá mais beleza às capas. 
Quanto aos poemas, são todos muito bons. 

Não é necessário reproduzir telas de pintores 
famosos nas capas ou uma ilustração original, 
às vezes uma foto artística representa bem o 
conteúdo do livro, isso acontece com Remanso, 
de Cláudio Limeira. Uma foto do próprio poeta 
condiz muito bem com o título do livro e com 
a seleção dos poemas. O importante é saber 
escolher a ilustração: pintura, foto, fotomontagem, 
reprodução de uma tela, vale a simbiose com o 
conteúdo dos textos. 

Faço um apelo aos leitores – prestem atenção aos 
títulos e às capas dos livros de autores paraibanos, 
há muita coisa bonita escondida por aí aguardando 
o descobrimento.

Capas e títulos: 
autores da PB
S



Estão abertas as inscri-
ções para a terceira edição do 
Prêmio Literário Máquina de 
Contos, que vai até o dia 27 
de abril. Três autores inédi-
tos terão seus contos publica-
dos na plataforma Máquina de 
Contos e ganharão um prêmio 
de R$ 2 mil. A novidade des-
te ano é a publicação de um li-
vro que trará os textos vence-
dores, além de 10 contos que 
receberão menção honrosa. O 
resultado será divulgado em 
31 de maio.

O tema dos contos é livre, 
e serão aceitos textos inéditos 
de autores maiores de 18 anos, 
brasileiros, que não tenham li-
vros publicados de forma co-
mercial, em mídia eletrônica 
ou impressa, admitindo ainda 
autores que tenham autopu-
blicações e/ou participado de 
coletâneas. As inscrições gra-
tuitas e o edital estarão dispo-
níveis no site oficial da premia-
ção (www.maquinadecontos.
com.br/premio).

O livro contendo os 13 
contos selecionados, entre 
vencedores e menções hon-
rosas, terá uma versão im-
pressa e outra digital, que 
estará disponível para do-

wnload gratuito no site do 
prêmio. Cada autor recebe-
rá três exemplares do livro 
físico, que será lançado até o 
fim de 2023. A comissão jul-
gadora será formada por Tia-
go Velasco, escritor e doutor 
em Literatura, Cultura e Con-
temporaneidade, e por Sérgio 
Tavares, escritor, jornalista e 
crítico literário.

Em duas edições, o prêmio 
teve 2.346 contos inscritos de 
autores de todo o Brasil. Os 
vencedores do segundo ano 
foram a paulista Ana Gabriel-
la Machado Pereira da Silva, 
o cearense Moacir Marcos de 
Souza Filho e o amazonense 
Anderson Silva da Costa. Já 
a primeira edição premiou a 
mineira Lara Firmino Araújo 
e os gaúchos João Pedro Bur-
zlaff Lopes e Ana Carolina 
Schmidt Ferrão.

A premiação tem como 
proposta estimular a cultura 
brasileira por meio da revela-
ção de novos talentos da lite-
ratura. Os autores vencedo-
res farão parte de um catálogo 
composto por escritores de re-
nome e premiados da litera-
tura contemporânea brasilei-
ra, dentro de uma plataforma 
com o potencial de centenas 
de milhares de leitores.
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Amanhã, na capital, cineclube promoverá sessão gratuita de longa sobre único escritor português que ganhou o Nobel

FCJA exibirá filme sobre Saramago
AudiovisuAl

O documentário José e Pi-
lar, longa-metragem produzi-
do em 2010, dirigido por Mi-
guel Gonçalves Mendes, será 
exibido amanhã, a partir das 
19h30, no auditório da Fun-
dação Casa de José Améri-
co (FCJA), localizada na cida-
de de João Pessoa, dentro da 
programação do Cineclube 
O Homem de Areia, realizado 
pela própria instituição. De-
pois da sessão única, cuja en-
trada é gratuita, a professora 
do Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB) e uma das conselhei-
ras do projeto, Analice Perei-
ra, comentará o filme com o 
público. A classificação indi-
cativa é livre.

O documentário registra 
a relação entre o escritor por-
tuguês José Saramago (1922-
2010), ganhador do Prêmio 
Nobel de Literatura em 1998, 
e sua esposa, a jornalista es-
panhola Pilar del Rio, 28 anos 
mais jovem, por meio de cenas 
do cotidiano do casal.

Professora de literatura de 
língua portuguesa no IFPB, 
Analice Pereira justificou o 
motivo de ter sugerido a inclu-
são do filme na programação 
do Cineclube. “Escolhi pela 
importância que tem José Sa-
ramago, o único escritor de 
língua portuguesa que rece-
beu o Prêmio Nobel de Litera-
tura. Essa já seria a maior ra-
zão para a apresentação desse 
filme sobre Saramago, que, se 
vivo fosse, teria completado 
100 anos de idade, em 2022”, 
explicou ela. “Mas também 
por sua companheira, a jor-
nalista e escritora Pilar, uma 
mulher que teve importân-
cia na vida de Saramago, que 
foi um grande intelectual e 
também se envolveu com as 

questões humanitárias e so-
ciais das pessoas, em especial 
as minorias. Pilar foi tão im-
portante que, a partir do mo-
mento em que a conheceu, os 
livros que Saramago publicou 

posteriormente tinham dedi-
catórias, frases bonitas e di-
ferentes, para ela. Saramago 
passou um período doente, se 
recuperou e, quando publicou 
A Viagem do Elefante, o último 

título que lançou em vida, de-
dicou o seguinte: ‘A Pilar, que 
não deixou que eu morresse’”, 
afirmou a docente. 

Referindo-se, ainda, a jor-
nalista Pilar del Rio, a profes-

sora Analice Pereira comen-
tou que ela, após casar com 
o autor, passou a trabalhar 
como uma espécie de secre-
tária e assessora do autor que, 
em 1995, também recebeu o 

Prêmio Camões. “Foi uma 
parceria que se fez quando os 
dois passaram a ter uma vida 
conjugal e, quando Saramago 
morreu, ela idealizou e criou 
uma fundação para cuidar da 

obra dele e que leva o nome 
do escritor. Pilar tem uma re-
lação com o Brasil, onde este-
ve em maio do ano passado 
para participar de evento de 
celebração do centenário de 

nascimento de Saramago”, 
disse ela.

O filme é um documen-
tário sobre o casal que tem o 
subtítulo de Os Dias de José Sa-
ramago e Pilar del Rio. “O dire-

tor, que é o português Miguel 
Gonçalves Mendes, acompa-
nhou o casal durante um bom 
tempo, registrando e filman-
do a vida deles com relação 
a compromissos que tinham 

não apenas na área da litera-
tura, mas também em outras. 
E quando Saramago recebeu 
o Prêmio Nobel de Literatu-
ra, esses compromissos au-
mentaram ainda mais, por-
que ele ficou mais requisitado. 
O filme aborda amor, amiza-
de, companheirismo, cumpli-
cidade e compromisso com a 
humanidade. É um filme so-
bre duas pessoas humanis-
tas por excelência. Amor, em 
José e Pilar, está no coração, na 
mente e no corpo. No pensar e 
no agir”, afirmou a professora 
Analice Pereira. 

Em 2010, o documentário 
José e Pilar foi considerado o 
Melhor Filme Português pela 
Revista Visão e entre os cin-
co melhores pela Time Out. 
Nos depoimentos presentes 
no longa, além de José Sara-
mago e Pilar del Rio, estão 
Gael García Bernal e o cineas-
ta, roteirista e produtor pau-
lista Fernando Meirelles, que 
fez a adaptação de Ensaio so-
bre a cegueira, lançado em 2008. 
O longa-metragem é uma co-
produção entre Portugal, Es-
panha e Brasil.

“O Cineclube O Homem 
de Areia é uma iniciativa 
muito importante, porque 
exibe filmes de qualidade e, 
em seguida, promove um de-
bate rico entre o comentarista 
e a plateia. Além disso, contri-
bui para a formação de públi-
co e a troca de ideias entre as 
pessoas presentes. Sou uma 
cinéfila que adora cinema e, 
em meados do ano passado, 
em substituição a Ana Ade-
laide Peixoto, que saiu por 
motivos particulares, me tor-
nei uma dos 12 conselheiros 
do Cinclube. O convite, que 
aceitei prontamente, foi feito 
pelo presidente da FCJA, Fer-
nando Moura”, afirmou Ana-
lice Pereira.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Jump Cut/Divulgação

Documentário registra a relação entre o escritor português José Saramago (1922-2010) e a jornalista espanhola Pilar del Rio

Prêmio Literário Máquina de Contos abre inscrições
TerceirA edição

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial da premiação 

para as inscrições

Fotos: Acervo Pessoal/Facebook

Três autores inéditos ganharão um prêmio de R$ 2 mil e farão parte de um livro 
que trará ainda os contos que receberam menção honrosa; a comissão julgadora 
deste ano é formada pelos escritores Tiago Velasco (E) e Sérgio Tavares (D)
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João Azevêdo determinou que o pagamento seja feito na próxima quinta-feira, em folha complementar de janeiro

Governo pagará piso da Enfermagem
compromisso honrado

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), determi-
nou o pagamento do piso sala-
rial nacional da Enfermagem 
já na folha do mês de janeiro 
para todos os trabalhadores 
efetivos da rede estadual e da 
Fundação PBSaúde. Os valo-
res serão creditados na conta 
dos trabalhadores na próxima 
quinta-feira (2), em folha com-
plementar. O anúncio foi feito 
ontem, durante o programa 
“Conversa com o Governa-
dor”, transmitido pela Rádio 
Tabajara para uma cadeia es-
tadual de emissoras.

“A Paraíba parte na frente. 
Já está autorizada a emissão 
da folha extra que será enca-
minhada amanhã aos bancos 
para que até quinta-feira todos 
os servidores efetivos, aposen-
tados, pensionistas e também 
enfermeiros da PBSaúde pos-
sam receber os valores atuali-
zados. Esse é um compromisso 
que firmamos anteriormen-
te porque o estado tem condi-
ções de honrá-lo”, anunciou o 
governador. 

O piso nacional da En-
fermagem foi aprovado em 
2022 e estabelece salário de 
R$ 4.750,00 (40 horas) para os 
enfermeiros; 70% desse valor 
(R$ 3.325,00) para os técnicos 
em enfermagem, e 50%  (R$ 
2.375,00) para os auxiliares de 
Enfermagem e parteiras.

O Governo da Paraíba as-
sumiu o compromisso ainda 
em 2022 do pagamento do piso 
nacional da Enfermagem. Na-
cionalmente, o pagamento ain-
da está sendo discutido pelo 
Ministério da Saúde para defi-
nição da fonte do recurso que 
custeará a ação. A ministra da 
Saúde, Nisia Trindade, infor-
mou ao secretário de Saúde 

do Estado, Jhony Bezerra, na 
última quinta (26), que já tra-
mita a publicação de uma Me-
dida Provisória para que o Go-
verno Federal destine recursos 
para o pagamento desses pro-
fissionais. 

Ainda segundo o governa-
dor João Azevêdo, a Paraíba 
só conseguiu cumprir com o 
compromisso, saindo na fren-
te de outros estados do país, 
devido a sua eficácia na ges-
tão fiscal. “É preciso entender 
o esforço que o Governo do Es-
tado está fazendo, principal-
mente financeiro. O governo 
só assume essa responsabili-
dade porque verdadeiramente 
fez uma gestão fiscal eficiente 
e criou as condições de superá-
vit para absorver um impacto 
tão grande na folha”. 

Além disso, o Estado preci-
sará arcar com outros impac-
tos na folha de pagamento des-
te ano, a exemplo do aumento 
do salário mínimo; da incor-
poração de mais 20% do pes-
soal das Forças de Segurança; 
e dos professores que foram 
beneficiados com um aumen-
to de 14,94%. “Esse esforço todo 
só é possível pelas condições 
de estabilidade que esse gover-
no conseguiu implantar”, con-
cluiu o governador.

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (PSB), res-
saltou a intenção em manter 
o diálogo aberto e uma rela-
ção institucional com todos 
os poderes, durante o pro-
grama “Conversa com o Go-
vernador”, transmitido pela 
Rádio Tabajara. Ainda hoje, 
está marcada uma reunião 
com todos os deputados elei-
tos e reeleitos para discutir as 
necessidades do Estado, an-
tes da abertura da nova le-
gislatura. 

O encontro será um café 
da manhã, agendado para as 

8h30, no Hotel Oceana Atlân-
tico, na Orla de João Pessoa. 
Foram convidados parla-
mentares de situação e opo-
sição ao governo. João Azevê-
do ressaltou que nessa nova 
legislatura está disposto a 
manter o diálogo colocando 
os interesses da população 
em primeiro lugar. 

“Essa tem sido uma má-
xima para o nosso governo 
e vamos passar essa mensa-
gem a partir da abertura des-
se novo período legislativo de 
que o Estado estará sempre 
disposto e aberto a conver-
sar, a defender e discutir os 
interesses da nossa popula-
ção, colocando isso acima de 

qualquer interesse pessoal”, 
enfatizou durante o Conver-
sa com o Governador. 

O chefe do Executivo res-
saltou, ainda, que o investi-
mento nessas boas relações 
proporcionou crescimento 
para a Paraíba no seu primei-
ro mandato, tendo em vista 
que os investimentos no Es-
tado são priorizados. “Nós te-
mos uma relação institucio-
nal com os poderes que levou 
esse Estado a uma tranquili-
dade muito grande, fazendo 
com que a gente tivesse a con-
dição de focar as nossas ener-
gias em coisas produtivas 
para a Paraíba”, disse. 

A posse da nova legisla-

tura acontece amanhã (1o). 
Segundo João Azevêdo, o es-
paço será aproveitado para 
realizar uma prestação de 
contas e colocar em pautas 
as necessidades do Estado 
para os próximos anos. “A 
nossa intenção é aproveitar 
esse espaço que nos é con-
cedido na abertura dos tra-
balhos de um novo período 
legislativo para primeiro fa-
zer uma prestação de contas 
do que o governo fez nos úl-
timos quatro anos. Em segui-
da, vamos apresentar aquilo 
que nós queremos que acon-
teça no Estado nos próximos 
quatro anos”, afirmou duran-
te o programa. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governador se reúne com deputados eleitos

Anúncio de que o Estado pagaria o piso nacional da Enfermagem de R$ 4.750,00 foi feito durante o programa “Conversa com o Governador”

n 

Nacionalmente, 
o pagamento 
ainda está sendo 
discutido pelo 
Ministério da 
Saúde para 
definição da 
fonte do recurso 
que custeará 
a ação

O governador da Paraíba e 
presidente do Consórcio Nor-
deste, João Azevêdo (PSB), vai 
integrar o Conselho da Fede-
ração e Consórcios Públicos, 
a convite do presidente Lula 
(PT). Segundo comentou on-
tem durante o programa Con-
versa com o Governador, o 
chefe do Executivo estadual 
acredita que a iniciativa é uma 
forma de estreitar o diálogo do 
Governo Federal com os esta-
dos do país, na tentativa de es-
tabelecer o que foi perdido na 
última gestão.

“Nada mais é do que o tra-
balho que precisa ser feito no 
país e nós, como governado-
res, estamos nos colocando à 
disposição dentro dessa nova 
lógica de relacionamento en-
tre o Governo Federal e a fede-
ração. Verdadeiramente é uma 
forma dos governadores leva-
rem contribuições importantes 
para esse momento de integra-
ção”, comentou João Azevêdo. 

Junto com o socialista, vão 
integrar o Conselho o gover-
nador do Pará, Helder Barba-
lho (MDB), representando o 
Consórcio Interestadual de De-
senvolvimento Sustentável da 
Amazônia; o governador do 
Mato Grosso, Mauro Mendes 
(União Brasil), representando 
o Consórcio Brasil Central; e o 
governador do Rio de Janeiro, 
Claudio Castro (PL), represen-
tando as regiões Sul e Sudeste. 

Segundo o governador da 
Paraíba, o grupo deve realizar 
as primeiras discussões de me-
didas para o desenvolvimento 
de todo o país. “A Paraíba se 
sente extremamente orgulho-
sa de participar desse conse-
lho, até porque muitas defini-
ções importantes que mudarão 
a vida das pessoas sairão desse 
conselho”, disse. 

Em entrevista ao Jornal A 
União, o presidente da Federa-
ção das Associações de Municí-
pios da Paraíba, George Coelho, 
comentou que a participação 
de João Azevêdo junto ao Con-
selho da Federação vai servir à 

Paraíba e aos municípios do Es-
tado.  “Isso traz benefícios para 
o Estado e os municípios. Terá 
uma interlocução maior com 
os projetos dos municípios jun-
to com o Governo Federal. Essa 
voz ativa fará a política que to-
dos nós pensamos. É extrema-
mente louvável a posição do go-
vernador”, comentou. 

O anúncio sobre a cria-
ção do Conselho foi feito pelo 
ministro das Relações Insti-
tucionais, Alexandre Padi-
lha, referindo-se à instituição 
de um fórum permanente de 
diálogo com representações 
dos governos federal, esta-
duais e municipais.

“Nós teremos a representa-
ção do Governo Federal, atra-
vés do presidente da República, 
do vice-presidente, do ministro 
das Relações Institucionais, re-
presentantes de governadores, 
com seis representantes de cada 
Consórcio regional e do Fórum 
de Governadores, e seis repre-
sentantes das entidades nacio-
nais dos municípios”, explicou 
o ministro. 

A diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores em Cor-
reios e Telégrafos na Paraí-
ba, Empreiteiras e Simila-
res (Sintect-PB) e a Central 
Única dos Trabalhadores 
da Paraíba (CUT-PB) rea-
lizam, hoje, um ato con-
tra a nomeação do novo 
superintendente estadual 
dos Correios, Jackson Silva, 
assinada na última quin-
ta-feira (26). A manifesta-
ção acontecerá a partir das 
7h30, em frente ao Centro 
Operacional e Administra-
tivo (COA) dos Correios em 
João Pessoa, localizado no 
bairro do Cristo. 

A principal motivação 
para o ato é evitar que Jack-
son Silva se mantenha no 
cargo. Segundo informa-
ções do próprio sindicato, 
ele é apoiador do ex-presi-
dente Bolsonaro (PL) Tam-
bém estão em pauta, entre 
outros assuntos, a reivin-

dicação para a realização 
de concurso público e a 
discussão sobre a autono-
mia da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégra-
fos (ECT). 

Para a diretoria do Sin-
tect-PB, encabeçada por 
Tony Sérgio, a nomeação 
do superintendente “está 
em desacordo com o perfil 
adequado para a nova po-
lítica vigente no país”. Em 
nota, a entidade afirma que 
“não compactua que gesto-
res bolsonaristas assumam 
a gestão dos Correios”. 

No documento, divul-
gado e publicado nas re-
des sociais logo após a re-
percussão da escolha do 
nome de Jackson para as-
sumir a Superintendência 
estadual dos Correios, a 
diretoria afirma que o Sin-
tect-PB “se empenhou, jun-
to aos trabalhadores e en-
tidades sindicais aliadas, 
na luta contra as privati-
zações da ECT e de quais-
quer outras”, e que, mesmo 

não interferindo no Gover-
no Federal, “o sindicato não 
pode deixar de alertar so-
bre eventuais nomeações 
para cargos de direção nos 
Correios”, sobretudo aque-
les considerados “inimigos 
da classe”.  

A CUT-PB também di-
vulgou nota à imprensa, 
contestando a nomeação. 
“Não é admissível que um 
órgão tão importante na Pa-
raíba, prestador de serviço 
essencial aos cidadãos e ci-
dadãs, que é a comunicação, 
previsto na Constituição 
como um direito humano, 
seja entregue nas mãos de 
um dos grupos mais con-
servadores e retrógrados da 
política paraibana”, diz tre-
cho do documento.

À reportagem, o presi-
dente da CUT-PB, Tião San-
tos, afirmou que vai solici-
tar a revogação do ato (que, 
até o fechamento desta edi-
ção, ainda não havia sido 
publicado no Diário Oficial 
da União). 

Lula convida João Azevêdo para o 
Conselho da Federação e Consórcios

Entidades realizam protesto contra 
nomeação de diretor dos Correios

estreitamento de  relações em João pessoa

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Foto: Secom-PB
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Governo vai investir mais de R$ 2 milhões nas obras de recuperação das partes interna e externa dos prédios

Centro Administrativo é revitalizado 
mais moderno e acessível 

Mayra Santos 

Mayraalvessantos@hotmail.com

Mais moderno e acessível. 
Toda a estrutura do Centro 
Administrativo Estadual, no 
bairro de Jaguaribe, em João 
Pessoa, será revitalizada. O 
projeto do Governo do Estado 
é realizado por meio da Supe-
rintendência de Plano de De-
senvolvimento (Suplan), que 
informou que todas as facha-
das dos prédios e das qua-
tro passarelas, que dão acesso 
aos blocos, serão recuperadas, 
além da continuação da co-
berta dos blocos três e qua-
tro. Para isso, serão investidos 
mais de R$ 2 milhões. Atual-
mente, os blocos um e dois, 
onde funciona a Secretaria de 
Comunicação Institucional e a 
Secretaria de Educação, estão 
sendo reformados, com previ-
são de término para maio des-
te ano, com um investimen-
to em torno de R$ 1,8 milhão. 

No projeto de recuperação 
do Centro Administrativo Es-
tadual, está inserida a revita-
lização das instalações onde 
funcionam a Secretaria de Es-
tado da Administração, que 
passaram por adequações que 
modernizarão os espaços in-
terno e externo. O intuito é tor-
nar o local de trabalho agra-
dável, acessível e promover a 
integração dos servidores nos 
espaços que compartilham in-
ternamente, aprimorando a 
qualidade dos serviços. 

 Entre as intervenções rea-
lizadas na área externa, está 
a instalação de uma subesta-
ção nova para atender ao cen-
tro, visando a melhoria do for-
necimento de energia no local. 
Nas áreas comuns, para tor-
nar o ambiente mais agradá-
vel, foram feitas adequações 
nas calçadas, jardinagem e na 
acessibilidade, inclusive com 
bicicletário, a fim de fomen-
tar a sustentabilidade. 

Já na área interna, ocorre-
ram mudanças com a finalida-
de de melhorar as relações de 
trabalho. A secretária executi-
va de Administração, Jacque-
line Gusmão, informou que as 
mudanças internas estão rela-
cionadas à implantação do con-
ceito de espaços abertos, o que 
melhorou a comunicação e o 
atendimento ao público. “Trou-
xemos elementos novos para 
tornar os espaços de trabalho 
mais abertos e acessíveis, já que 
antes existiam divisórias an-
tigas e escuras. Agora, passa-
mos a trabalhar com cores cla-
ras, deixando o ambiente mais 
iluminado, assim os servido-
res, hoje, trabalham melhor por 
conta desse conceito que imple-
mentamos”, ressaltou.

O prédio da Secretaria Es-

tadual de Administração con-
ta com sete pavimentos, in-
cluindo o térreo, medindo 
650x7 metros. Neles, ao todo, 
há quatro salas gerenciais, 
sendo as demais salas comuns 
aos servidores. O ambiente é 
bem iluminado, com paredes 
claras, elevadores, portas e di-
visórias de vidros. De acordo 
com o gerente executivo de 
modernização de gestão ins-
titucional, Thiago Alcântara, 
essa proposta está relaciona-
da ao conceito chamado Open 
Space. Trata-se de um conceito 
da década 70, dos Estados Uni-
dos, implantados principal-
mente nas redações de jornais. 
Para viabilizar a interação 

Além disso, haverá moder-
nização dos setores no que diz 
respeito a usabilidade que o 
servidor faz dentro do espa-
ço.  Para isso, foram aplicados 
conceitos de ergonomia e de 
descompressão, associando a 
arquitetura de interiores cor-
porativa como a ginástica la-
boral, promovendo conforto e 
interação com os colegas nes-
ses espaços abertos.  Alcântara 
explicou que se os espaços tra-
tam de pautas iguais, não faz 
sentido interromper com bar-
reiras, quer seja com paredes, 
divisórias, ou qualquer de es-
paço que fique confinado para 
que as pessoas trabalhem de 
maneira adequada. 

Com relação à ergono-
mia, ele ressaltou a importân-
cia dessa ciência que propor-
ciona conforto e segurança 
ao servidor. Regida pela nor-
ma NBR 9050, é a ergonomia 
que determina, por exemplo 
que o piso tátil deve ser usa-
do em ambientes corporati-
vos, por exemplo. São cadei-
ras, apoios de pés, mouse pad, 
para apoiar o punho e não de-
senvolver lesão por esforço re-
petitivo; a altura do monitor 
que deve ser ajustado ao cam-
po de visão do servidor. Além 
disso, a inserção da ginásti-
ca laboral no meio ambiente 
de trabalho. “Esse tipo de tra-
balho é feito não apenas pen-
sado numa estética, mas tam-
bém na também pensando na 
saúde do servidor e para que o 
número de colocação de ates-
tados por conta de doenças se-
jam minimizados”, reforçou.

Para João Cláudio Soares, 
35, gerente-executivo de lici-
tação da Central de Compras, 
as intervenções feitas no se-
tor só melhoram o ambiente 
de trabalho. “Com essa refor-
ma, me sinto mais valoriza-
do e animado de poder estar 
trabalhando em um ambien-
te moderno e com uma estru-
tura que possibilite desenvol-
ver as atividades com mais 
eficiência e celeridade. 

n 

Entre as 
intervenções 
realizadas 
na área 
externa, está 
a instalação 
de uma nova 
subestação 
de energia,  
para atender 
melhor ao 
centro

n 

No projeto de 
recuperação, 
está inserida 
a revitalização 
das instalações 
onde 
funcionam 
a Secretaria 
de Estado da 
Administração

No momento, os blocos um e dois do centro estão sendo reformados, com previsão de término para maio deste ano

A secretária executiva de Administração, Jacqueline Gusmão, destacou processo de modernização que será implementado

Fotos: Evandro Pereira

De acordo com Jacqueli-
ne Gusmão, além das ade-
quações na Secretaria de Ad-
ministração, existem ainda 
mais dois projetos que serão 
realizados pela Superinten-
dência de Obras de Plano de 
Desenvolvimento (Suplan) 
que são a revitalização das 
fachadas do Centro Admi-
nistrativo e a melhoria das 
passarelas que interligam 
um bloco ao outro.  

Sobre a revitalização das 
fachadas, ela informou que o 
centro nunca passou por ne-
nhum tipo de manutenção, 
sendo esta a primeira vez. A 
ideia é manter a característi-

ca arquitetônica, retirando os 
aparelhos de ar-condicionado 
que interferem no visual dos 
prédios. O centro administra-
tivo é da década de 70 e é tom-
bado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba (Iphaep). 

O outro projeto é a me-
lhoria das passarelas que in-
terligam um bloco do centro 
ao outro, o que já vem aconte-
cendo, além da estrutura dos 
telhados. O local é formado 
por quatro blocos com qua-
tro passarelas de acesso. De 
acordo com a secretária exe-
cutiva, tais intervenções de-
vem ser concluídas em torno 

de um ano e meio. “A ideia é 
manter esse conjunto arqui-
tetônico que é muito boni-
to, construído há mais de 40 
anos, que como qualquer ou-
tro prédio precisa de manu-
tenções, de tempos em tem-
pos, para se manter funcional 
e em boas condições de segu-
rança”, afirmou.

Memorial
O Memorial do Centro 

Administrativo é um espa-
ço que resgata a memória e 
apresenta o registro arquite-
tônico dos prédios em cons-
trução e inauguração do Cen-
tro Administrativo estadual, 

considerado o centro de deci-
sões, na década de 70, quando 
foi idealizado pelo arquiteto 
Tertuliano Dionísio, duran-
te o governo de Ernani Sáti-
ro. O local é aberto ao público 
em geral e possui arquivos do 
Jornal A União com momen-
tos marcantes como as eta-
pas da construção, inspeção 
e inauguração Centro Admi-
nistrativo. Esta foi uma ação 
colaborativa entre a secreta-
ria de Administração, Dire-
toria Executiva de Moderni-
zação de Gestão, Gerência de 
Gestão de Documento e Ge-
rência Executiva de Patrimô-
nio, entre outras. 

Fachadas dos prédios serão recuperadas

Os vereadores de João 
Pessoa retomam às ativida-
des legislativas no próxi-
mo dia 7 de fevereiro, já com 
uma agenda cheia pela fren-
te. Entre as prioridades para 
o ano, o presidente da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa, Dinho Dowsley (Avan-
te), destaca a discussão do 
novo Plano Diretor. A pro-
posta foi encaminhada pela 
Prefeitura no fim do ano pas-
sado e, agora, será debatida 

com a população, para só en-
tão ser votada.

O ano será marcado, tam-
bém, pelo trabalho de acom-
panhamento das ações da Pre-
feitura da capital. O prefeito 
Cícero Lucena (PP) confirmou 
presença na abertura dos tra-
balhos, quando apresentará as 
propostas do Executivo para 
o terceiro ano da gestão. Den-
tro das atribuições do Legis-
lativo municipal há, ainda, o 
acompanhamento das ações 

realizadas pela prefeitura e a 
implementação das Emendas 
Cidadãs, fruto de indicação 
dos parlamentares.

O plano de ação da Câ-
mara de João Pessoa prevê 
para este ano o retorno das 
ações nos bairros, com a Câ-
mara Itinerante. A cada mês 
os vereadores vão a um bairro 
para conversar com a popula-
ção e colher junto a ela as pau-
tas que deverão ser debatidas 
pela Casa. O trabalho foi sus-

penso durante a pandemia e 
será retomado neste ano. As 
cobranças da população tam-
bém devem nortear as emen-
das que os vereadores apre-
sentarão neste ano.

Outro objetivo elencado 
pela Mesa Diretora da Câ-
mara é a realização do 3º En-
contro do Conalec (Conselho 
Nacional do Poder Legislati-
vo Municipal das Capitais) e 
do 2º Encontro Estadual de 
Câmaras Municipais. Os dois 

eventos ocorrerão de forma 
simultânea no meio do ano e 
são voltados para a capacita-
ção dos parlamentares, bem 
como a discussão sobre a pau-
ta de interesse dos legislativos 
de todo o país.

Para este ano, também, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal prevê o início da cons-
trução da nova sede do Legis-
lativo municipal. O projeto já 
foi aprovado e o financiamen-
to, garantido.

Câmara de João Pessoa retorna às atividades no próximo dia 7
ano legislativo

n 

Entre as 
prioridades 
para o ano, o 
presidente da 
CMJP, Dinho 
Dowsley, 
destaca a 
discussão do 
novo Plano 
Diretor
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Agora, o número de acusados de envolvimento nos crimes do dia 8 de janeiro, em Brasília, já chega a 479

PGR denuncia mais 225 pessoas
atos antidemocráticos

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

“Acampamento 
apresentava 
estrutura 
a garantir 
perenidade, 
estabilidade e 
permanência

Carlos Frederico

A Justiça Federal do Dis-
trito Federal determinou 
ontem bloqueio dos bens 
de 40 pessoas presas em 
flagrante pela depredação 
dos prédios dos Três Po-
deres durante os atos an-
tidemocráticos do dia 8 de 
janeiro. A decisão atende 
ação apresentada pela Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU). O bloqueio ocorre-
rá sobre imóveis, veículos e 
contas bancárias.

No pedido, a AGU argu-
menta que os participan-
tes dos atos, suspeitos de 
financiarem os atos ou que 
depredaram, devem arcar 
com prejuízo causado ao 

patrimônio público, esti-
mado em R$ 18,5 milhões. 
Na decisão, o juiz federal 
Francisco Alexandre Ribei-
ro afirma que a União de-
monstrou que há “fortes in-
dícios, portanto, de que os 
referidos réus tenham par-
ticipado dos atos e das ma-
nifestações antidemocrá-
ticas que culminaram na 
invasão e na depredação 
multitudinária das sedes 
oficiais dos Três Poderes da 
República, razão por que é 
absolutamente plausível a 
tese da União de que eles 
concorreram para a conse-
cução dos vultosos danos 
ao patrimônio público, sen-
do passíveis, portanto, da 
bastante responsabilização 

civil, nos termos dos arti-
gos 186, 927 e 942 do Códi-
go Civil”.

De acordo com a AGU, 
até o momento, 92 pessoas 
e sete empresas já tiveram 
patrimônio bloqueado por 
suspeita de financiar ou 
participar dos ataques, so-
mando R$ 4,3 milhões.

Na última sexta-feira 
(27), a AGU propôs uma 
terceira ação de bloqueio 
cautelar de bens de 42 in-
vestigados. A medida ain-
da aguarda decisão judi-
cial. Segundo a AGU, a 
ideia é entrar com diferen-
tes ações cautelares, evitan-
do o acúmulo muito gran-
de de réus em apenas um 
processo, o que poderia 

prejudicar o andamento 
do processo.

Atos antidemocráticos
Desde que o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva foi 
eleito em segundo turno, no 
final de outubro, apoiadores 
do ex-presidente Jair Bolsona-
ro demonstram inconformis-
mo com o resultado do plei-
to e pedem um golpe militar 
no país para depor o gover-
no eleito democraticamente.

As manifestações dos 
últimos meses incluíram 
acampamentos em diver-
sos quartéis generais do 
país e culminaram com a 
invasão e depredação das 
sedes dos Três Poderes, em 
Brasília, no dia 8 de janeiro.

Agência Brasil

A ministra da Cooperação 
Econômica e do Desenvolvi-
mento da Alemanha, Svenja 
Schulze, anunciou  ontem a 
liberação de cerca de 200 mi-
lhões de euros a serem empe-
nhados em ações ambientais 
no Brasil num período de 100 
dias. O comunicado foi feito 
durante coletiva de impren-
sa em Brasília.

Ao lado da ministra do 
Meio Ambiente, Marina Sil-
va, a ministra alemã Schulze 
confirmou, dentro do apor-
te total, 35 milhões de euros 
para o Fundo Amazônia e 31 
milhões de euros para apoio 
a estados da Amazônia na 
implementação do que o go-
verno alemão se refere como 
“ações ambiciosas” para 
maior proteção da floresta.

A cifra total inclui ain-
da 29,5 milhões de euros em 
apoio a um fundo garantidor 
de eficiência energética para 
pequenas e médias empresas, 
com contribuição direta a in-

vestimentos privados em efi-
ciência energética; e 5,37 mi-
lhões de euros em projeto de 
consultoria para o fomento de 
energias renováveis na indús-
tria e no setor de transportes.

Também estão previs-
tos no montante anuncia-
do 13,1 milhões de euros em 
projeto destinado a apoiar 
pequenos agricultores em 
ações de reflorestamento de 
suas terras; 80 milhões de 
euros para que agricultores 
tenham acesso a linhas de 
crédito a juros reduzidos; e 
nove milhões em apoio a ca-
deias de abastecimento sus-
tentáveis.

Fundo Amazônia
A doação de 35 milhões de 

euros ao Fundo Amazônia foi 
formalizada por meio da assi-
natura de um contrato finan-
ceiro entre o banco alemão 
KfW e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

Alemanha doa ao Brasil 
200 milhões de euros 

ações ambientais

A ministra do Meio Ambiente Marina e a ministra alemã Schulze

Foto: José Cr /gência Brasil

Advocacia diz que a determinação é uma medida cautelar

Foto: Wesley Mcallister/Ascom/AGU

Agência Brasil 

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) denunciou 
ontem  ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) mais 225 inves-
tigados por participação nos 
atos antidemocráticos do dia 
8 de janeiro. É a sexta vez que 
a procuradoria apresenta de-
núncias, que já totalizam 479 
pessoas denunciadas.

Acusados de associação 
criminosa e incitação à ani-
mosidade das Forças Arma-
das contra os Três Poderes 
(Executivo, Legislativo e Ju-
diciário), os denunciados 
foram detidos no acampa-
mento em frente ao Quartel 
General do Exército, em Bra-
sília, e agora estão presos em 
unidades do sistema prisio-
nal do Distrito Federal.

De acordo com coordena-
dor do Grupo Estratégico de 
Combate aos Atos Antide-
mocráticos, subprocurador-
geral da República Carlos 
Frederico Santos, o acampa-
mento apresentava “evidente 
estrutura a garantir pereni-
dade, estabilidade e perma-
nência” dos manifestantes 
que defendiam a tomada do 
poder.

A PGR pede ainda que os 
envolvidos sejam condena-
dos ao pagamento de inde-
nização em razão dos danos 
morais coletivos.

Desde que o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva foi 
eleito em segundo turno, no 
final de outubro, apoiado-
res do ex-presidente Jair Bol-
sonaro demonstram incon-
formismo com o resultado 
do pleito e pedem um golpe 
militar no país para depor 
o governo eleito democrati-
camente.

As manifestações incluí-
ram acampamentos em di-
versos quartéis generais do 
país e culminaram com a in-
vasão e depredação das se-
des dos Três Poderes, em Bra-
sília, no dia 8 de janeiro.

Justiça Federal bloqueia bens de 40 presos 

A Advocacia-Geral da 
União e o Ministério da 
Gestão e da Inovação em 
Serviços Públicos encami-
nharam, de forma conjun-
ta à Controladoria-Geral 
da União (CGU), pedido 
para “imediata instaura-
ção de processo adminis-
trativo disciplinar” contra 
servidores federais que 
tenham participado dos 
atos antidemocráticos do 
dia 8 de janeiro, quando 
as sedes dos Três Poderes 
foram invadidas e depre-
dadas.

No documento envia-
do, a AGU e o ministério 
informam que a participa-
ção de servidores nos atos 
de 8 de janeiro já está sob 
análise da CGU, mas afir-
mam ser “inadmissível a 
participação de servido-
res públicos federais em 
atos de vandalismo e de-
predação de patrimônio 
público em manifestação 
violenta e inconstitucio-
nal que prega a supressão 

do Estado Democrático de 
Direito”.

Em nota, a AGU diz 
que uma análise prelimi-
nar indica que a partici-
pação de servidores nos 
atos representa “diversas 
infrações disciplinares”, 
entre as quais, violação 
do dever de lealdade para 
com as instituições, viola-
ção de dever de zelo para 
com a conservação do pa-
trimônio público e viola-
ção do dever de manuten-
ção de conduta compatível 
com a moralidade pública.

“Danos ao patrimônio 
público configuram crime 
qualificado contra a admi-
nistração pública passível 
da aplicação de penalida-
de de demissão”, acrescen-
ta a nota ao recomendar 
à CGU que analise a ne-
cessidade de afastamen-
to cautelar dos servidores 
cuja participação nos atos 
tenha sido confirmada.

“Além da evidente pe-
riculosidade dos agentes, 
que desdenham por com-
pleto o regular funciona-
mento das instituições, 

AGU pede o afastamento de servidores 
envolvidos em vandalismo

os envolvidos podem, no 
exercício de suas atribui-
ções diárias, se utilizar de 
sistemas e de meios postos 

à disposição de servidores 
públicos para embaraçar 
as investigações”, comple-
menta a nota.

PGR pede ainda que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de indenização em razão dos danos morais coletivos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Declaração foi feita pelo presidente do Comitê Militar do órgão, o almirante Rob Bauer, em entrevista à RTP

Otan está pronta para o confronto
com a rússia

Agência Estado

O presidente do Comitê 
Militar da Otan, o almiran-
te Rob Bauer, da Marinha da 
Holanda, afirmou que a alian-
ça ocidental está preparada 
para um conflito direto com 
a Rússia e defendeu que os 
países-membros mantenham 
uma “economia de guerra” 
em tempos de paz. As afirma-
ções do almirante foram feitas 
em uma entrevista à emissora 
portuguesa RTP.

“Depois do início da guer-
ra, fizemos grupos de batalha 
ao longo do flanco oriental. Tí-
nhamos quatro no norte, três 
nos Estados bálticos e na Po-
lônia, e reforçaram a presença 
deles. Os líderes (da Otan), em 
Madri, decidiram criar mais 
quatro grupos de batalha, na 
Eslováquia, Hungria, Romê-
nia e Bulgária, e essencial-
mente reforçar esses grupos, 
torná-los um pouco maiores, 
dar-lhes mais algum apoio 
bélico, estoques de munição 
e outras coisas. Creio que isso 
é uma mensagem importante 
para os russos, de que a nossa 
postura mudou e estamos pre-
parados se eles tiverem a ideia 
de atacar a Otan”, respondeu 
Bauer, ao ser questionado se 
a organização estaria pronta 
caso a Rússia avançasse con-

n 

Na mesma 
entrevista, 
o almirante 
defendeu que os 
países-membros 
da Otan 
deveriam manter 
uma “economia 
de guerra em 
tempos de paz”

Foto: Haim Tzach/Fotos Públicas

Netanyahu (E) está pressionado para dar uma resposta dura ao ataque a uma sinagoga de Jerusalém, que deixou sete mortos

O primeiro-ministro de 
Israel, Binyamin Netanya-
hu, anunciou no último do-
mingo medidas para faci-
litar o porte de armas para 
israelenses e um novo paco-
te de ações para reprimir os 
palestinos. Liderando uma 
coalizão que inclui a extrema 
direita, o premiê está pressio-
nado para dar uma resposta 
dura ao ataque a uma sinago-
ga de Jerusalém, que deixou 
sete mortos - o atentado mais 
mortal contra judeus na área 
desde 2008.

No domingo a polícia is-
raelense isolou a casa da fa-
mília do jovem palestino 
Khairi Alqam, de 21 anos, 
autor do atentado na sina-
goga em Jerusalém - o ata-
que aconteceu um dia após 
o Exército de Israel lançar a 
ofensiva mais mortífera em 
anos na cidade de Jenin, na 
Cisjordânia, território ocupa-
do - 10 palestinos morreram.

Nos últimos dias, a espi-
ral de violência parece não 
ter fim. No sábado, um garo-

to palestino de 13 anos abriu 
fogo contra um grupo de is-
raelenses que transitavam 
por Jerusalém, ferindo duas 
pessoas. No domingo, mo-
radores de um vilarejo pa-
lestino nos arredores de Ra-
mallah disseram que um 
grupo de um assentamento 
israelense havia queimado 
uma casa.

De acordo com a Wafa, 
agência de notícias dos pa-
lestinos, foram registrados 
um total de 144 ataques de 
colonos judeus na Cisjordâ-
nia - incluindo incidentes me-
nores, como confrontos en-
volvendo o lançamento de 
pedras.

Armas
No último domingo, Ne-

tanyahu disse que facilitar 
aos israelenses o acesso a ar-
mas de fogo reduzirá a vio-
lência. “Nós temos visto, 
repetidamente, que civis he-
roicos, armados e treinados 
salvam vidas”, afirmou o pre-
miê israelense.

Outras medida anuncia-
da no domingo por ele in-
cluem a expansão dos as-

Primeiro-ministro facilita porte de armas 
e promete resposta dura aos palestinos

israel

tra o bloco. A declaração, feita 
à TV Portuguesa no fim da se-
mana passada, veio a público 
poucos dias depois de Alema-
nha e EUA anunciarem o en-
vio de tanques para a Ucrânia 
- anúncios feitos com cuidado 
por Berlim e Washington a 
fim de não escalar as tensões 
no Leste Europeu. Durante a 
entrevista, Bauer teve cuidado 
em classificar o envio dos tan-
ques como uma ajuda defensi-
va a Kiev. Na mesma entrevis-
ta, o almirante defendeu que 
os países-membros da Otan 
deveriam manter uma “eco-
nomia de guerra em tempos 
de paz”, para garantir a segu-
rança do bloco no caso de uma 
futura agressão, consideran-
do ensinamentos aprendidos 
com o conflito entre russos e 
ucranianos.

Uma explosão provocada 
por um homem-bomba dei-
xou 34 pessoas mortas e mais 
de 150 feridas ontem em uma 
mesquita no quartel-general 
da polícia em Peshawar, no 
Noroeste do Paquistão. O in-
cidente, segundo fontes da 
agência de notícias France 
Press, ocorreu durante as ora-
ções da tarde na cidade, que 
fica perto da fronteira com o 
Afeganistão. Parte do teto da 
mesquita e de seus muros fi-
caram destruídas, e sobrevi-
ventes feridos foram resgata-
dos dos escombros.

“Estou aqui na cena dos fa-
tos, e as atividades de resgate 
estão em curso”, disse o vice-
comissário da cidade, Sha-
fiullah Khan. “Mais corpos 
estão sendo retirados. Neste 
momento, nossa prioridade é 
salvar quem está soterrado.”

Um jornalista na cena do 
incidente viu as equipes de res-
gate transportarem dois cor-
pos sem vida em uma ambu-
lância. Os mortos são em sua 
maioria policiais, e a expecta-
tiva é de que o número de ví-
timas aumente conforme os 
trabalhos de resgate avançam.

“As equipes de resgate es-
tão ocupadas com a remo-
ção dos destroços. Quando os 
destroços forem retirados, en-
tão estaremos em uma posi-
ção de dizer se foi ou não um 
ataque suicida”, disse Alam 
Khan, um porta-voz da polí-
cia de Peshawar. Os responsá-
veis pelo ataque, disse em nota 

o primeiro-ministro Shehbaz 
Sharif, “não têm nada a ver 
com o Islã”. Segundo o pre-
miê, que prometeu uma estra-
tégia compreensiva antiterror 
na província de Khyber Pakh-
tunkhwa, da qual Peshawar é 
a capital, “os terroristas que-
rem criar medo ao mirar na-
queles cujo ofício é proteger o 
Paquistão”. O centro onde fica 
a mesquita é uma área de alta 
segurança, perto dos tribu-
nais, de residências oficiais e 
da Assembleia Provincial. O 
complexo inclui também as 
sedes dos departamentos po-
liciais de contraterrorismo e in-
vestigação.

Em março de 2022, um ata-
que suicida em Peshawar foi 
reivindicado pelo Estado Is-
lâmico do Khorasan, ou Isis
-K, na sigla em inglês, deixan-
do 64 mortos, o mais letal em 
solo paquistanês desde 2018. 
O grupo não assumiu a auto-
ria do incidente mais recente.

O Isis-K surgiu em 2014, 
durante os 20 anos de inva-
são dos Estados Unidos e de 
seus aliados da Organização 
do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan), que começou nas se-
manas seguintes aos ataques 
de 11 de Setembro de 2001 nos 
EUA. Washington acusava o 
Taleban, à época à frente de 
Cabul, de abrigar Osama bin 
Laden, o chefe da Al-Qaeda e 
cérebro por trás dos maiores 
atentados terroristas da His-
tória americana. Ele, contudo, 
só seria morto 10 anos depois, 
em maio de 2011, em Abbotta-
bad, no Paquistão, a cerca de 
200 km de Peshawar.

Homem-bomba explode 
mesquita e deixa 34 mortos

paquistão

A nova embaixadora dos 
Estados Unidos em Moscou, 
Lynne Tracy, se reuniu on-
tem com o vice-ministro das 
Relações Exteriores da Rús-
sia, Sergei Ryabkov. 

Uma declaração da em-
baixada dos EUA não deu 
detalhes do que foi discuti-

do entre ambos. O Ministé-
rio das Relações Exteriores 
da Rússia disse que “duran-
te a conversa sobre algumas 
questões tópicas das rela-
ções bilaterais, que se agra-
varam acentuadamente re-
centemente devido à culpa 
de Washington, a contrapro-
dutividade do atual curso de 
confronto dos EUA foi apon-
tada para a chefe da missão 

diplomática americana”. “O 
lado russo espera que a em-
baixadora siga estritamen-
te os requisitos das leis rus-
sas e observe nossas normas 
e costumes e siga o princípio 
da não interferência nos as-
suntos internos do país anfi-
trião”, afirmou o ministério.

Lynne Tracy chegou a 
Moscou na semana passa-
da, assumindo seu cargo 

em meio a altas tensões so-
bre as ações militares da 
Rússia na Ucrânia e o apoio 
dos EUA à Kiev, incluindo 
a recente decisão do presi-
dente americano, Joe Biden, 
de fornecer tanques de ba-
talha avançados. 

A Rússia acusa Washin-
gton de se envolver em uma 
guerra por procuração com 
Moscou.

Embaixadora dos EUA se reúne com o
vice-ministro das Relações Exteriores russo

em moscou

Agência Estado

Agência Estado “Israel 
dará uma 
resposta 
poderosa, 
rápida e 
precisa ao 
ataque de 
sexta-feira

Binyamin Netanyahu

sentamentos na Cisjordânia 
ocupada e a revogação dos 
direitos de residência de pa-
rentes de palestinos que co-
metem ataques.

Autoridades de Israel co-
meçaram neste domingo a 
demolir casas de palestinos 
envolvidos no ataque da si-
nagoga. “Israel dará uma res-
posta poderosa, rápida e pre-
cisa ao ataque de sexta-feira.”

Netanyahu é um político 
experiente e já lidou com mui-

tas crises com os palestinos. A 
diferença, desta vez, está na 
coalizão que forma o gover-
no que ele lidera, formada por 
nacionalistas, religiosos e ra-
dicais de direita. Muitos ana-
listas temem que a natureza 
da aliança dificulte uma saí-
da para a crise.

Extremismo
Também no domingo, 

Abu Jamal, um eletricista de 
50 anos, observava o cerco 
policial à casa de Alqam, o 
atirador da sinagoga, espe-
rando a chegada das equipes 
de demolição. De acordo com 
ele, o clima nos bairros pales-
tinos de Jerusalém Oriental 
era incendiário. “Este novo 
governo de Israel é radical”, 
afirmou. “Eles continuarão 
colocando cada vez mais 
pressão sobre nós - até ex-
plodirmos.” Embora os po-
liciais israelenses acreditem 
que Alqam tenha agido so-
zinho no ataque à sinagoga, 
eles anunciaram a prisão de 
pelo menos 42 pessoas em co-
nexão com o atentado de sex-
ta-feira, incluindo parentes 
do atirador.

Agência Estado
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Revendedores paraibanos comemoram a ampliação dos modelos para cobrança do ICMS pelo Governo do Estado

Mudança tributária beneficia o setor  
comércio de veículos
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.302 -0,06%

R$ 5,115
-0,24%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Dezembro/2022  +0,62
Novembro/2022  +0,41
Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29 
Agosto/2022         - 0,36

Euro  Comercial

-0,14%

R$ 5,548

Libra  Esterlina

-0,27%

R$ 6,318

Ibovespa

112.043 pts

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%

Os proprietários de concessio-
nárias de veículos usados na Paraí-
ba podem optar por dois modelos 
de recolhimento do Imposto sobre 
Comercialização de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Por meio do decre-
to no 43.374 de 2023, o Governo do 
Estado permitiu que, além da tribu-
tação de 1% sobre o valor da venda, 
o empresário possa optar pagar um 
valor fixo, considerando uma esti-
mativa de vendas conforme a área 
da concessionária. Para o Sindica-
to do Comércio de Revendedores 
de Veículos do Estado da Paraíba 
(Sinvep-PB), a mudança tributária 
foi uma conquista da categoria.

O secretário estadual da Fazen-
da, Marialvo Laureano, afirma que 
o decreto surgiu de uma demanda 
dos empresários. “O governo anali-
sou a proposta e entendeu que ha-
via possibilidade de concessão. Em 
anos anteriores, essa forma de tribu-
tação já havia sido adotada. Na ver-
dade, fizemos além do que foi solici-
tado, porque mantivemos o modelo 
antigo de tributação, para que cada 
empresário possa escolher o que for 
mais viável ao seu negócio”, afirma.

Segundo o decreto, para efeito de 
cálculo do valor a recolher pelo es-
tabelecimento, tendo por base o es-
paço disponível para exposição de 
veículos, considera-se por unidade 
de veículo, a área de 17 metros qua-
drados (m²). Quando a concessioná-
ria abrigar até sete veículos – área de 
até 119 m² - o valor a ser recolhido de 
ICMS é de R$ 906. 

O maior valor é de R$ 4.187,36, 
devido quando o estabelecimento 
tiver capacidade para abrigar aci-
ma de 22 veículos. Os valores serão 
atualizados anualmente, no mês de 
janeiro, pela variação do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Benefícios aos empresários
O presidente do Sinvep-PB, Fábio 

Santana, afirma que a mudança tri-
butária facilita as finanças dos em-
presários do setor. “Foi uma gran-
de conquista para a categoria. Estou 
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Lojistas estão otimistas com a mudança tributária no estado, que facilita as finanças dos empresários do setor e pode favorecer o consumidor final

recebendo elogios dos lojistas”. De 
acordo com ele, uma loja de automó-
veis instalada em um shopping pre-
cisa vender no mínimo cinco veícu-
los por mês para conseguir pagar 
as contas.

“Vamos considerar que entre os 
diversos modelos de veículos, cada 
automóvel tem um preço médio de 
R$ 70 mil, o que resulta R$ 350 mil, 
considerando cinco vendas. Se o em-
presário continuar com a tributação 
de 1% sobre o valor da venda, vai pa-
gar R$ 3.500 de ICMS. Mas se nes-
sa loja couber de oito a 15 veículos, 
o valor do ICMS será de R$ 1.817, se 
o lojista optar pelo novo regime de 
recolhimento”, explica o dirigente.

Segundo Fábio Santana, no mês 
de dezembro, houve loja que não 
vendeu mais do que três automóveis. 
Portanto, a mudança vai colaborar 
muito para os empreendedores do 
setor. Sobre uma possível redução 
de preços dos automóveis, na estei-

ra da redução tributária, ele comen-
ta que isto depende do mercado, mas 
destaca que a medida governamen-
tal contribui para que os veículos te-
nham um preço justo. 

“Os carros seminovos e usados 
tiveram altas de preços nos últimos 
anos por falta de peças para fabrica-
ção de veículos novos durante a pan-
demia de Covid-19”, explica o presi-
dente do Sinvep-PB.

Opção por 12 meses
O contribuinte de ICMS do setor 

deve ter em mente que a opção tri-
butária tem uma vigência de 12 me-
ses. As pessoas físicas ou jurídicas 
que pratiquem ou promovam ope-
rações de comercialização de veícu-
los usados deverão se inscrever no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS 
(CCICMS), antes de iniciarem suas 
atividades. O ingresso no novo re-
gime de recolhimento ocorrerá no 
primeiro dia do mês subsequente ao 

Tabela

n O lojista pode pagar mensalmente o valor de ICMS 
fixado de acordo com as faixas a seguir:

I - R$ 906,45, quando o estabelecimento tiver capacida-
de para abrigar até sete veículos; 

II - R$ 1.817,81, quando o estabelecimento tiver capaci-
dade para abrigar até 15 veículos; 

III - R$ 2.656,39, quando o estabelecimento tiver capaci-
dade para abrigar até 22 veículos; 

IV - R$ 4.187,36, quando o estabelecimento tiver capaci-
dade para abrigar acima de 22 veículos.

da ciência do deferimento. 
Conforme o decreto no 43.374 

de 2023, os estabelecimentos re-
vendedores autorizados de veí-
culos automotores novos que pro-
movam saídas de veículos usados 
poderão optar pela nova forma de 
pagamento do ICMS, mediante a 

apresentação de requerimento en-
dereçado à Gerência Regional do 
seu domicílio fiscal. A faixa de re-
colhimento mensal será estabele-
cida com base na média de reco-
lhimento efetuado nos últimos 12 
meses, referentes à comercializa-
ção de veículos usados.

Os comerciantes informais têm a 
oportunidade de trabalhar durante 
o Carnaval em algumas cidades pa-
raibanas, mediante cadastro junto às 
prefeituras municipais. Em João Pes-
soa, a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) convocou até ama-
nhã os comerciantes que tenham in-
teresse em expor seus produtos du-
rante o Folia de Rua, que acontece de 
9 a 18 de fevereiro, e o Carnaval Tra-
dição 2023, que ocorre entre os dias 
18 e 20 do mesmo mês. 

A Secretaria distribuiu os pontos 
de comércio em quatro polos e dispo-
nibilizou 950 vagas ao todo. Durante 
o mesmo período também estão aber-
tas as inscrições para instalações de 
estruturas e camarotes.

Pensando na comodidade da cate-
goria, que precisa se organizar para 
providenciar suas mercadorias, o 
cadastro acontece on-line (https://

www.joaopessoa.pb.gov.br/). Bas-
ta acessar o link endereçado à Se-
durb-DCP (Divisão de Controle e 
Posturas), com o assunto “ambulantes 
eventuais” ou “estruturas e camaro-
tes”. No ato da inscrição é necessário 
preencher os termos de compromis-
so disponibilizados no anexo do edi-
tal, bem como cópias do RG, CPF, 
comprovante atualizado de residên-
cia (até três meses) e certidão negati-
va de débitos municipais.

O interessado ou interessada que 
não possua acesso à internet, pode se 
encaminhar ao anexo administrativo 
da Sedurb, localizado no 1o andar da 
Central de Comercialização da Agri-
cultura Familiar (Cecaf), das 8h às 
12h ou das 13h às 16h, durante o mes-
mo período de inscrições. É necessá-
rio apresentar a mesma documenta-
ção da inscrição on-line.

No caso do comércio informal, 

Prefeituras paraibanas cadastram comerciantes para o Carnaval
trabalho informal

Em Cabedelo, a Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Portos (Sei-
cop), inicia hoje o cadastro de am-
bulantes interessados em trabalhar 
durante as festividades na cidade, 
que acontecem entre os dias 16 e 21 
de fevereiro.

As solicitações devem ser fei-
tas no Centro de Capacitação, lo-
calizado à Rua Ismael farias S/N, 
Centro, das 9h às 14h. Estão sendo 
oferecidas, no total, 100 vagas, sen-
do 76 para carrinhos (isopor, caipi-
fruta e churrasquinho); e 24 para 
comidas e bebidas. As inscrições 

seguem até o preenchimento total 
das vagas disponíveis.

Para se inscrever, os interessa-
dos devem apresentar documen-
to com foto, já estarem cadastrado 
como ambulante municipal e par-
ticiparem dos cursos obrigatórios 
de Manipulação de Alimentos e 
Primeiros Socorros, que serão ofer-
tados pela Prefeitura. Os ambulan-
tes que não se cadastrarem terão 
sua mercadoria apreendida e re-
colhida durante os dias de festejos.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 3250.3298 
(WhatsApp).

Cabedelo também convoca 
profissionais ambulantes

Confira o edital por 
meio do QR Code

as 950 vagas estão distribuídas entre 
barracas e tendas (250), carrinho/iso-
por (620), e carrinho de comida com 
fogo/gás (140). 

Em relação à montagem de estru-
turas físicas na Avenida, como palan-
ques ou camarotes, no ato da inscri-
ção deverá ser apresentado um layout 
prévio do projeto. 
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Ministro disse que tema tem apoio de 27 governadores e que desonerações passadas afetaram as finanças estaduais

Reforma vai avançar em duas etapas
mudança na tributação

Eduardo Laguna e  
Cícero Cotrim 

Agência Estado

O ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, informou 
ontem que a reforma tributá-
ria vai avançar em duas eta-
pas, sendo que a primeira de-
las evitará mudar as regras do 
Simples, tendo foco no impos-
to sobre consumo. “Vamos 
discutir a reforma tributá-
ria em duas etapas. Não que-
remos mexer com o Simples 
nessa primeira etapa da re-
forma tributária. Vamos me-
xer no imposto sobre consu-
mo sem mexer no Simples”, 
afirmou, ao participar da re-
união de diretoria da Federa-

ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp).

E acrescentou: “Eu imagi-
no que, no segundo semestre, 
com tudo dando certo no pri-
meiro, poderemos endereçar 
outros assuntos.”

Durante o evento, Haddad 
disse que a reforma tributá-
ria tem o apoio de 27 gover-
nadores, citando que as de-
sonerações feitas no passado 
afetaram profundamente as 
finanças estaduais.

Medidas de crédito
O ministro da Fazenda 

disse ainda que se compro-
meteu em levantar nos pró-
ximos 15 dias todas as ini-
ciativas de crédito do Banco 

Central que estavam paradas 
no Executivo. A ideia é, até 
março, encaminhar tudo para 
a Casa Civil, que na sequên-
cia despachará ao Congresso.

“A notícia que recebi é de 
que várias iniciativas ficaram 
pelo caminho por questões 
formais”, declarou Haddad.

Após participar de reu-
nião na Fiesp, o ministro dis-
se a jornalistas que as medi-
das vão melhorar o ambiente 
de negócios no Brasil.

Arcabouço fiscal
Haddad preferiu não se 

antecipar sobre o novo arca-
bouço fiscal, que substitui-
rá o teto de gastos. Segundo 
ele, o ministério está, nes-

te momento, consultando as 
pessoas, colhendo estudos 
internacionais de vários or-
ganismos. Posteriormente, 
a proposta será levada para 
discussão com os demais mi-
nistérios. “Se eu me anteci-
po, prejudico esse protocolo”, 
afirmou o ministro, ao justifi-
car porque segue evasivo em 
relação ao tema.

Haddad frisou que to-
dos os interlocutores com 
quem discute a nova regra 
reconhecem a necessidade 
de substituir a atual por uma 
regra mais crível e sustentá-
vel no longo prazo. “O diag-
nóstico entre economistas, 
para mim, está pacificado”, 
comentou o ministro. Haddad quer enviar medidas ao Congresso até março
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O acesso ao Registrato, sis-
tema do Banco Central que 
concentra diversas informa-
ções financeiras do cidadão, 
será feito a partir de amanhã 
exclusivamente pela conta 
gov.br, que tem cadastro gra-
tuito, informou o BC. A con-
ta gov.br já é usada em outros 
sistemas do BC e nos demais 
serviços eletrônicos do go-
verno.

Até hoje, os usuários do 
Registrato que ainda não 
possuem conta gov.br pode-
rão acessar o sistema com 
o login Registrato. Esse lo-
gin é hoje utilizado para o 
acesso de pessoas físicas ao 
Sisbacen, onde são encontra-
dos comunicados, resoluções 
e anúncios de operações de 
câmbio do BC, por exemplo. 
Nesse caso, essas informa-
ções poderão ser encontradas 
por pessoas físicas no site do 

BC ou por meio de RSS, um 
feed que o usuário pode se-
guir e que possibilita acesso 
instantâneo às informações, 
segundo o BC.

O sistema Registrato tam-
bém permite a consulta a in-
formações sobre emprésti-
mos que a pessoa tenha em 
seu nome, sobre seus rela-
cionamentos no sistema fi-
nanceiro e quantas chaves 
Pix têm cadastradas. O obje-
tivo da mudança, conforme o 
BC, é unificar o acesso da so-
ciedade a todos os serviços 
do Governo Federal, trazen-
do mais comodidade para o 
cidadão.

“Desde o início do ano, a 
maioria dos usuários já utili-
za sua conta gov.br para aces-
sar os sistemas do BC. Até 
terça-feira, 31/1, aqueles que 
ainda não possuem conta gov.
br poderão continuar aces-
sando pelo login Registrato, 
mas, desde o ano passado, 
estimulamos as pessoas físi-

cas e jurídicas a criarem conta 
gov.br”, disse Carlos Eduardo 
Gomes, chefe do Departa-
mento de Atendimento Insti-
tucional do BC.

Segundo o BC, de feverei-
ro a junho de 2022, os usuá-
rios preferiram a conta gov.
br para acessar os sistemas do 
órgão, mesmo quando havia 
outras opções disponíveis. 
No Fale Conosco, a conta gov.
br foi utilizada em 97% dos 
acessos no período e em 82% 
dos casos para Registro De-
claratório Eletrônico - Inves-
timento Estrangeiro Direto.

“O acesso ao Registrato 
exclusivamente por meio da 
conta gov.br a partir de fe-
vereiro de 2023 faz parte de 
um movimento mais amplo, 
que fará com que o acesso aos 
demais sistemas do BC que 
exigem identificação para a 
segurança das informações 
pessoais passem a ser reali-
zados apenas pela conta gov.
br”, explicou o BC, em nota.

Acesso ao sistema Registrato será 
feito exclusivamente por conta gov.br

informações financeiras

O novo presidente da Pe-
trobras, Jean Paul Prates, 
afirmou ontem que preço 
de combustíveis é um as-
sunto de governo. Ele fa-
lou no workshop mundial do 
Programa de Aceleração do 
Empreendedorismo Regio-
nal (REAP) do Massachu-
setts Institute of Technolo-
gy (MIT), que aconteceu no 
Rio de Janeiro.

A declaração vem em li-
nha com o que Prates afir-
mava ainda antes da pos-
se. O tema dos preços dos 
combustíveis, para ele, não 
deve ser tratado pela Pe-
trobras, mas pelo governo 
e suas autarquias, como a 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

Ainda assim, Prates é 
defensor de uma solução 

dupla, que passa pela cria-
ção de um fundo de esta-
bilização de preços e pelo 
aumento da capacidade de 
refino da estatal.

Indicações
Questionado, Prates dis-

se que os novos nomes do 
Conselho de Administração 
(CA) e de sua diretoria exe-
cutiva serão conhecidos ain-
da esta semana. Todos esses 
nomes terão ainda de pas-
sar pelo crivo interno da es-
tatal e do atual CA. “Há ain-
da uma outra dúvida, mas, 
logo eu devo definir os no-
mes”, afirmou.

Ele disse, ainda, que a di-
retoria da Transição Energé-
tica será construída em um 
segundo momento, só de-
pois da nomeação dos indi-
cados para a estrutura que 
já existe, com oito diretorias. 
“Agora vamos ocupar os es-
paços que já existem”, afir-
mou o ex-senador.

Preço de combustíveis é assunto de 
governo, diz presidente da Petrobras

tema sensível

Thaís Barcellos 

Agência Estado
Gabriel Vasconcelos e  
Denise Luna 

Agência Estado

n 

Prates é 
defensor de 
uma solução 
que passa pela 
estabilização 
de preços e 
pelo aumento 
da capacidade 
de refino da 
estatal

A criação dessa nova di-
retoria de Transição Ener-
gética foi antecipada pelo 
Grupo Estado. O nome mais 
cotado para assumi-la é o 
do professor e ex-presiden-
te da Empresa de Pesquisa 
Energética, Mauricio Tol-
masquim. Segundo Prates, 
uma cerimônia de posse só 
deve acontecer quando to-
dos os nomes forem apro-
vados pela companhia nas 
instâncias necessárias.

O ministro do Trabalho, 
Luiz Marinho, afirmou ontem 
que o Governo Federal não 
tem uma saída sobre como en-
frentar, ao lado dos mais de 40 
mil trabalhadores, a situação 
envolvendo a Lojas America-
nas, que revelou há dias um 
rombo de R$ 20 bilhões nos 
seus balanços financeiros. O 
dirigente da pasta se colocou à 
disposição para dialogar com 
a empresa ao lado dos sindi-
catos para encontrar o “me-
lhor caminho” a ser trilhado.

“Esse é um assunto que 
preocupa muito. Nós esta-
mos iniciando o governo, tra-
balhando de forma intensa, e 
o tema trabalho e emprego é 
estratégico, importante e faz 
parte das nossas prioridades”, 
disse Marinho, em encontro 
nessa segunda com represen-
tantes sindicalistas na sede da 
Força Sindical, em São Paulo.

O ministro ressaltou que 
o objetivo do encontro é ou-

vir as propostas dos líderes e 
disse que este é um caso que 
preocupa muito o Governo Fe-
deral. “Podemos estar à dispo-
sição para dialogar junto com 
a empresa. É claro que é pre-
ciso muita sensibilidade nis-
so”, avaliou.

Ao avaliar o rombo, ele dis-
se que “aparentemente pode 
ter tido uma irresponsabili-
dade empresarial” e que isso 
representa um caso isolado, e 
não um problema sistêmico.

Marinho afirmou que é 
fundamental conseguir um 
caminho de preservar a con-
tinuidade da atividade eco-
nômica da Lojas Americanas, 
independentemente de quem 
seja o seu controlador.

No encontro, os líderes pe-
diram uma participação mais 
ativa do Executivo federal no 
caso das Americanas para 
construir um acordo para pre-
servar os mais de 40 mil em-
pregos. Eles também defende-
ram uma mesa de negociação 
envolvendo governo, sindica-
tos e empresa.

Ministro do Trabalho diz que governo 
não tem ‘saída’ para crise na empresa

americanas

De 2015 a 2022, o núme-
ro de investidores na Bol-
sa de Valores deu um salto 
de 850% no país, chegan-
do a 5,3 milhões. De carona 
no interesse dos brasileiros 
pelo mundo das finanças, 
muitos influenciadores di-
gitais criaram negócios 
que nasceram no YouTube 
e, hoje, empregam cente-
nas de pessoas. Mas a cri-
se parece ter batido à porta 
dessas empresas depois do 
crescimento acelerado.

Na sexta-feira, 27, a Me 
Poupe!, da jornalista Natha-
lia Arcuri, demitiu de uma só 
vez cerca de 70 pessoas, o que 
representa metade dos 140 
funcionários declarados no 
fim do ano passado. Falando 
sobre temas que vão de op-
ções de investimento em ren-
da fixa a operações comple-
xas com ações, o Me Poupe! 
tem mais de sete milhões de 
inscritos no YouTube.

Não foi a primeira em-
presa liderada por um in-
fluenciador que foi força-
da a demitir. Com cerca de 
seis milhões de seguidores, 
o Grupo Primo, de Thiago 
Nigro (Primo Rico) e Bru-
no Perini, mantém hoje 190 
empregados, de acordo da-
dos do LinkedIn - mas já fo-
ram mais de 270.

Em nota, a Me Poupe! 
informou que as demissões 
foram reflexo da necessida-
de de uma reestruturação 
de funções de funcionários 
e que a companhia mudará 
o seu modelo de negócios - 
ainda é desconhecido. “Esse 
movimento exige outras for-
mações e competências téc-
nicas do time, o que motivou 
a difícil decisão de realizar 
os desligamentos menciona-
dos”, informou a empresa.

Cursos
Além de falar sobre fi-

nanças, os influenciadores 
têm em comum o sucesso de 
audiência baseado em con-

teúdos de interesse do bra-
sileiro. Com a evolução dos 
negócios, as empresas pas-
saram a vender cursos sobre 
gestão financeira e investi-
mentos, além de aumentar a 
produção de vídeos para di-
ferentes plataformas, como 
Instagram e TikTok, além 
do YouTube.

Segundo analistas, com 
o aumento na taxa de juros 
empresas que se dedicavam 
mais ao mercado financei-
ro viram um horizonte bem 
menos otimista do que no 
passado. A Empiricus, ou-
tra empresa voltada para a 
publicação de conteúdo fi-
nanceiro, já teve de demitir 
12% de seus colaboradores.

O Grupo Primo também 
entrou para a estatística. Só 
em 2022, 90 pessoas per-
deram o emprego na com-
panhia. Após a redução de 
equipe, o projeto com maior 
expectativa para 2022 no 
grupo, um canal no meta-
verso chamado Primover-
so, foi abandonado.

Influenciadores de finanças passam 
por crise e demitem funcionários

após crescimento 

Giordanna Neves 

Agência Estado
Lucas Agrela 

Agência Estado“Podemos estar à 
disposição para 
dialogar junto 
com a empresa. 
É claro que é 
preciso muita 
sensibilidade 
nisso

Luiz Marinho

“Preservar empregos”
O ministro afirmou que o 

caso preocupa a área econô-
mica ao impactar o sistema 
financeiro brasileiro. No en-
tanto, ele reforçou que o “pro-
blema dos bancos não pode ser 
maior do que o tema trabalho 
e emprego”. 
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Governo define ações emergenciais
Crise na terra yanomami

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Entre as medidas previstas está a assistência nutricional e de saúde, com alimentos adequados aos hábitos dos indígenas

O presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva fez reunião, 
ontem, para tratar de ações 
emergenciais para proteção e 
auxílio aos yanomami, povo 
que vive uma crise sanitária 
que já resultou na morte de 
570 crianças por desnutrição e 
causas evitáveis, nos últimos 
quatro anos.

Entre as ações previstas 
estão a assistência nutricio-
nal e de saúde, com alimen-
tos adequados aos hábitos 
dos indígenas, e a garantia 
de segurança necessária para 
que equipes de saúde possam 
atuar nas aldeias. Outra prio-
ridade é garantir rapidamen-
te o acesso a água potável por 
meio de poços artesianos ou 
cisternas e medir a contami-
nação por mercúrio dos rios 
e nas pessoas.

A Terra Indígena (TI) Ya-
nomami é a maior do país 
em extensão territorial e so-
fre com a invasão de garim-
peiros. A contaminação da 
água pelo mercúrio utiliza-
do no garimpo e o desmata-
mento impacta na segurança 
e disponibilidade de alimen-
tos nas comunidades.

“O presidente determinou 
que todas essas ações sejam 
feitas no menor prazo, para 
estancar a mortandade e au-
xiliar as famílias yanoma-
mi”, informou a Presidência, 
em nota.

Para combater o garim-
po ilegal e outras atividades 
criminosas na região, devem 
ser adotadas iniciativas que 
impeçam o transporte aéreo 
e fluvial que abastece os gru-
pos criminosos.

    “As ações também visam 
impedir o acesso de pessoas 
não autorizadas pelo poder 
público à região buscando 
não apenas impedir ativida-
des ilegais, mas também a 
disseminação de doenças”.

Participaram do encontro 
os ministros da Casa Civil, 

Rui Costa; da Justiça, Flávio 
Dino; da Defesa, José Mucio; 
dos Povos Originários, Sônia 
Guajajara; dos Direitos Hu-
manos, Silvio de Almeida; de 
Minas e Energia, Alexandre 
Silveira; das Relações Insti-
tucionais, Alexandre Padilha; 
além do comandante da Ae-
ronáutica, Marcelo Damas-
ceno; a presidenta da Funai, 
Joenia Wapichana; e o secre-
tário-executivo do Ministé-
rio da Saúde, Swedenberger 
Barbosa.

Embora entidades indíge-
nas e órgãos como o Ministé-
rio Público Federal (MPF) já 
denunciem a falta de assis-
tência a essas comunidades 
há muito tempo, agora, com 
a posse do presidente Lula, 
o Governo Federal está im-
plementando medidas emer-
genciais para socorrer os ya-
nomami.

A última delas, nesta se-
gunda-feira, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
criou um grupo de trabalho 
que deverá apresentar pro-
postas de ações a serem im-
plementadas pelo Governo 
Federal a fim de combater a 
ação de organizações crimi-
nosas em terras indígenas, 
incluindo o garimpo ilegal.

Serão implementadas com urgência medidas emergenciais para socorrer crianças desnutridas e adultos com problemas de saúde

n 

A contaminação 
da água pelo 
mercúrio 
utilizado no 
garimpo e o 
desmatamento 
impactam na 
segurança e 
disponibilidade 
de alimentos

A ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva, 
disse, ontem, que o Gover-
no Federal vai utilizar re-
cursos do Fundo Amazô-
nia em ações emergenciais 
de combate à crise humani-
tária vivida por indígenas 
yanomami em Roraima.

Em coletiva de impren-
sa na sede da pasta, em 
Brasília, Marina detalhou 
que os recursos serão em-
penhados em ações de se-
gurança para expulsar ga-
rimpeiros clandestinos da 
região onde vivem os ya-
nomami.

“Essas ações emergen-
ciais estão sendo tratadas 
em vários níveis, que en-
volvem desde a questão da 

saúde, o tratamento da gra-
ve situação de fome que 
está assolando essas comu-
nidades, a parte da segu-
rança.”

Crimes
Acompanhada da mi-

nistra da Cooperação Eco-
nômica e do Desenvol-
vimento da Alemanha, 
Svenja Schulze, Marina 
acusou o governo Jair Bol-
sonaro de crimes de lesa
-pátria e lesa-humanidade 
contra comunidades indí-
genas.

“Não tenho dúvida de 
que foi uma atitude geno-
cida em relação às popula-
ções indígenas brasileiras e 
de que o Governo Federal 
está agindo emergencial-
mente diante de uma situa-
ção difícil, em que temos 

Recursos do Fundo Amazônia serão usados
Paula Laboissière 

Agência Brasil
que recuperar as políticas, 
as instituições, os equipa-
mentos públicos.”

Anúncio
Durante a coletiva, a mi-

nistra alemã anunciou a 
liberação de cerca de 200 
milhões de euros a serem 
empenhados em ações am-

bientais no Brasil num pe-
ríodo de 100 dias.

O aporte total inclui 35 
milhões para o Fundo Ama-
zônia e 31 milhões para apoio 
a estados da Amazônia na 
implementação do que o go-
verno alemão se refere como 
“ações ambiciosas” para 
maior proteção da floresta.

Marina: “Não tenho dúvida de que foi uma atitude genocida”

Foto: José Cr/Agência Brasil.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública criou um 
grupo de trabalho cujos in-
tegrantes deverão apresen-
tar, em 60 dias, propostas 
de ações a serem implemen-
tadas pelo Governo Federal 
a fim de combater a ação de 
organizações criminosas em 
terras indígenas, incluindo o 
garimpo ilegal.

Segundo o ministério, 
as práticas criminosas “e as 
gravíssimas violações de di-
reitos fundamentais ocasio-
nadas em razão do garimpo 
ilegal” causaram, só nos úl-
timos quatro anos, a morte 
de cerca de 570 crianças na 
Terra Indígena Yanomami, 
em Roraima.

No texto da Portaria nº 
292, que institui o grupo de 
trabalho e foi publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem, a pasta afirma que 
a exploração ilegal de mi-
nério no interior das ter-
ras da União destinadas ao 
usufruto exclusivo indígena 
podem caracterizar crimes 
como usurpação de bens da 

União, falsidade ideológica, 
lavagem de dinheiro, além 
de crimes ambientais.

Coordenado pela Secre-
taria Nacional de Acesso à 
Justiça, o grupo de trabalho 
será composto por represen-
tantes da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública; 
da Polícia Federal e da Polí-
cia Rodoviária Federal.

A convite da Secretaria 
Nacional de Acesso à Justiça, 
também poderão colaborar 
com os trabalhos do grupo 
representantes dos ministé-
rios dos Povos Indígenas, de 
Minas e Energia, da Defesa, 
dos Direitos Humanos e da 
Cidadania, além do Ministé-
rio da Fazenda e outros ór-
gãos públicos ou entidades.

Situação da saúde
Há duas semanas, o Mi-

nistério da Saúde enviou 
para Roraima equipes téc-
nicas encarregadas de ela-
borar um diagnóstico sobre 
a situação de saúde dos cer-
ca de 30,4 mil habitantes da 
Terra Indígena Yanomami. 
Na ocasião, a iniciativa foi 
anunciada como um primei-
ro passo do Governo Federal 

Justiça cria grupo para tratar do combate aos crimes 

para traçar, em parceria com 
instituições da sociedade ci-
vil, uma “nova estratégia iné-
dita do Governo Federal para 
restabelecer o acesso” dos 
yanomami à “saúde de qua-
lidade”.

Ao visitarem a Casa de 
Saúde Indígena (Casai) de 
Boa Vista, para onde são le-
vados os yanomami que pre-
cisam de atendimento hos-
pitalar, e os polos base de 
Surucucu e Xitei, no interior 
da reserva indígena, os técni-
cos se depararam com crian-
ças e idosos em estado grave 

de desnutrição, além de mui-
tos casos de malária, infec-
ção respiratória aguda (IRA) 
e outros agravos.

Cinco dias após as equi-
pes começarem o trabalho 
in loco, o ministério decla-
rou Emergência em Saúde 
Pública de Importância Na-
cional e criou o Centro de 
Operações de Emergências 
em Saúde Pública (COE-Y), 
responsável por coordenar 
as medidas a serem imple-
mentadas, incluindo a dis-
tribuição de recursos para 
o restabelecimento dos ser-

viços e a articulação com os 
gestores estaduais e muni-
cipais do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

No último dia 21, o pre-
sidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, e vá-
rios integrantes do Governo 
Federal, como as ministras 
da Saúde, Nísia Trindade, e 
dos Povos Indígenas, Sônia 
Guajajara, foram a Boa Vis-
ta, onde visitaram a Casai.

O presidente prometeu 
envolver vários ministérios 
para superar a grave crise 
sanitária e, já no mesmo dia, 
aviões da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) transportaram 
cerca de 1,26 toneladas de 
alimentos para serem distri-
buídos às comunidades ya-
nomami.

No último dia (24), os pro-
fissionais da Força Nacional 
do SUS começaram a refor-
çar o atendimento na Casa 
de Apoio à Saúde Indígena 
(Casai) de Boa Vista. A pedi-
do do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, a PF ins-
taurou inquérito, no dia 25, 
para apurar a possível práti-
ca de genocídio, omissão de 
socorro, crimes ambientais, 

além de outros atos ilícitos 
contra os yanomami.

Na sexta-feira (27), o pri-
meiro hospital de campanha 
montado pela FAB na capital 
do estado começou a funcio-
nar, com 30 profissionais de 
saúde militares atendendo a 
parte dos pacientes transfe-
ridos da terra indígena, a cer-
ca de duas horas de voo de 
distância.

“Vamos estruturar um 
plano com ações de curto, 
médio e longo prazo a partir 
do relatório [das equipes téc-
nicas] que recebemos”, anun-
ciou a ministra da Saúde, Ní-
sia Trindade.

“Não é uma situação re-
velada agora. Foi denuncia-
da inúmeras vezes por orga-
nizações indígenas e aliados. 

Entre novembro de 2018 
e dezembro de 2022, houve 
seis decisões judiciais, nas 
diversas instâncias do Po-
der Judiciário, condenando 
ao Estado a tomar as medi-
das urgentes necessárias”, 
sustenta o Conselho Indige-
nista Missionário (Cimi), ór-
gão indigenista ligado à Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

Representantes de outros orgãos vão contribuir com a investigação

Foto:  Mário Vilela/Funai

Alex Rodrigues  
Agência Brasil

Foto: Igor Evangelista/MS
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Em todos os processos seletivos, a classificação tem por base a nota obtida na edição do Enem de 2022

Divulgados novos prazos de inscrição 
para o SiSu, prouni e FieS

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

O Ministério da Educa-
ção disponibilizou na inter-
net os editais dos primeiros 
processos seletivos de 2023 do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), do Programa Universi-
dade para Todos (Prouni) e do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies).

Para acessar informações 
sobre os três programas, os 
estudantes devem utilizar o 
Portal Acesso Único. Os ca-
lendários de inscrições fo-
ram antecipados, conforme 
anúncio feito em dezembro 
pelo MEC.

O novo prazo de inscrição 
para o Sisu é de 16 a 24 de fe-
vereiro de 2023. O resultado 
será divulgado no dia 28 de 

fevereiro. Antes, o resultado 
estava previsto para sair em 7 
de março. As inscrições para 
o Prouni serão abertas no dia 
28 de fevereiro e vão até o dia 
3 de março. E para o Fies, te-
rão início no dia 7 de março e 
terminarão no dia 10 do mes-
mo mês.

Segundo o MEC, em todos 
os processos seletivos, a clas-
sificação tem por base a nota 
obtida na edição do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2022.

“Para o Prouni, serão vá-
lidas também as notas obti-
das no Enem de 2021. Já no 
Fies, quem concorreu a uma 
das edições do Enem a par-
tir de 2010 até a mais recente, 
poderá se inscrever”, infor-
mou o Ministério da Edu-
cação.

Veja as datas
n Sisu
Inscrições: 16 a 24 de fevereiro
Resultado: 28 de fevereiro

n Prouni
Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março
Resultados: 7 de março (1ª chamada); e 21 de março (2ª cha-
mada)

n Fies
Inscrições: 7 a 10 de março
Resultado: 14 de março.

A Justiça Federal decidiu 
autorizar a recontratação de 
médicos cubanos que atuaram 
no programa Mais Médicos.

A decisão foi assinada na 
última sexta-feira pelo desem-
bargador Carlos Augusto Pires 
Brandão, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), se-
diado em Brasília, e atendeu 
ao pedido de reintegração dos 
profissionais feito pela associa-
ção que representa 1,7 mil inter-
cambistas cubanos que ficaram 
no Brasil.

A entidade argumentou 
que médicos que chegaram 
ao país para trabalhar no pro-
grama Mais Médicos, criado 
em 2013 pela então presidente 
Dilma Rousseff, não tiveram 
o vínculo renovado durante o 
programa Médicos pelo Bra-
sil, criado no governo Jair Bol-
sonaro.

Segundo a Associação Na-
cional dos Profissionais Médi-
cos Formados em Instituições 

de Educação Superior Estran-
geiras (Aspromed), os profis-
sionais cubanos selecionados 
no 20o ciclo do programa ti-
nham contrato de dois anos de 
forma improrrogável, enquan-

to o edital para os demais inter-
cambistas previa três anos de 
trabalho, que poderiam ser re-
nováveis.

Ao analisar os argumentos, 
o desembargador destacou a 
importância do programa para 
o atendimento da população 
que vive em municípios caren-
tes e para auxiliar na crise hu-
manitária envolvendo os indí-
genas yanomami.

“O programa permite im-
plementar ações de saúde pú-
blica de combate à crise sani-
tária que se firmou na região 
do povo indígena yanomami. 
Há estado de emergência de 
saúde pública declarado, de-
cretado por intermédio do Mi-
nistério da Saúde”, afirmou o 
magistrado.

Segundo o desembarga-
dor, a decisão também envol-
ve questões humanitárias dos 
médicos cubanos que ficaram 
no Brasil.

“Mostra-se evidente a que-
bra de legítima expectativa des-
ses médicos, que, em sua ampla 
maioria, já constituíram famí-

lias em solo brasileiro. Após 
contratações juridicamente 
perfeitas de seus serviços por 
parte da União, que se prolon-
garam no tempo, afigura-se 
verossímil imaginar que os 
médicos cubanos aqui repre-
sentados reprogramaram as 
suas vidas, segundo as expec-
tativas formadas a partir des-
sas contratações, e parece justo 
reconhecer que agora preten-
dem permanecer no Brasil”, 
concluiu.

No fim de 2018, o governo 
cubano determinou o retorno 
dos profissionais após desacor-
do com declarações do então 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
em relação a mudanças sobre 
as regras para que os médicos 
permanecessem no programa, 
como realização das provas do 
Revalida, exame para avaliar 
os conhecimentos sobre medi-
cina, receber salário-integral e 
opção de trazer familiares para 
o Brasil.

No atual governo, o Minis-
tério da Saúde estuda o retorno 
do programa antigo.

Justiça autoriza recontratação de cubanos 
programa maiS médicoS

André Richter 

Agência Brasil “O programa 
permite 
implementar 
ações de 
saúde pública 
de combate à 
crise sanitária 
que se firmou 
na região do 
povo indígena 
yanomami 

Carlos Augusto Brandão

Estão abertas as inscrições 
para o 3o Prêmio Capes Ta-
lento Universitário, que vai 
entregar R$ 5 mil a mil es-
tudantes que alcançarem a 
maior pontuação em uma 
prova de conhecimentos ge-
rais. Podem concorrer alunos 
de graduação que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em 2021 e in-
gressaram no ensino supe-
rior em 2022.

Os estudantes interessa-
dos em participar do concur-
so precisam estar regular-
mente matriculado em uma 

instituição de ensino superior 
pública, privada ou militar e 
não ter débitos com a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) ou outras agências de fo-
mento à pesquisa. As inscri-
ções vão até 22 de fevereiro 
e são feitas pelo formulário 
on-line disponível no site do 
concurso. 

Os locais das provas de-
vem ser divulgados a partir 
de 2 de março e a avaliação 
deve ocorrer no dia 26 do mes-
mo mês. O resultado final será 
divulgado em maio e o prazo 
para pagamento do prêmio 
vai até dezembro de 2023. 

Os 22 sambas-enredo das 
escolas do carnaval paulista-
no serão disponibilizados na 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). A primeira tradu-
ção divulgada foi a da atual 
campeã do grupo especial, 
a Mancha Verde. A 7a edição 
do Samba com as Mãos é uma 
parceria entre a Secretaria 
Municipal da Pessoa com De-
ficiência e a Liga Independen-
te das Escolas de Samba de 
São Paulo (Liga-SP). 

Os vídeos serão lança-
dos na ordem dos desfiles no 
Sambódromo do Anhembi, 
que ocorrem nos dias 17, 18 e 

19 de fevereiro. A proposta é 
que, até o início do carnaval, 
todos os conteúdos estejam 
disponíveis para a comuni-
dade surda. A novidade des-
te ano é a inclusão dos sam-
bas das escolas do Grupo de 
Acesso 1.

Antes da gravação, há a 
fase de pesquisa e interpre-
tação. Segundo a secretaria, o 
estudo é necessário, pois mui-
tas letras usam palavras de 
origem africana e ditos popu-
lares, o que exige um trabalho 
conjunto do tradutor com o 
autor da música para preser-
vação do contexto. Pessoas 
surdas acompanham todo o 
projeto.

Prêmio Capes inscreve 
até o dia 22 de fevereiro

Enredo de escolas de SP 
é traduzido para Libras

talento univerSitário

Samba com aS mãoS

Agência Brasil

Agência Brasil

A Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD) criou o Comitê de 
Governança Digital, a quem 
caberá deliberar sobre como 
serão estruturadas as ações 
técnicas voltadas aos servi-
ços a serem prestados de for-
ma digital pelo governo.

A ideia é assegurar, aos 
usuários do Governo Digital, 
a proteção de direitos funda-
mentais, de forma a garantir 
liberdade, privacidade e o “li-
vre desenvolvimento da per-
sonalidade da pessoa natu-
ral, por meio da proteção de 
dados pessoais”.

Vinculada à Presidência 
da República, a ANPD tem, 
entre suas responsabilida-
des, a de editar normas e fis-
calizar procedimentos para 
proteção de dados pessoais, 
bem como aplicar sanções. 
A resolução que institui o 
Comitê de Governança Di-
gital da entidade foi publi-
cada dia 25 no Diário Oficial 
da União.

A resolução – que detalha 
competências e composição 

do comitê – classifica o gru-
po por ela instituído como 
“órgão de caráter permanen-
te com a finalidade de delibe-
rar sobre assuntos relativos à 
implementação de ações de 
governo digital e ao uso de 
recursos de tecnologia da in-
formação e comunicação no 
âmbito da Autoridade”.

As competências previs-
tas incluem a de zelar pelo 
alinhamento das iniciativas 
de Tecnologia da Informa-
ção (TI) à estratégia institu-
cional; deliberar, estabelecer, 
e acompanhar os objetivos, 
metas, planos, projetos e 
ações de TI, bem como defi-
nir e priorizar as iniciativas e 
os investimentos em TI; e es-
tabelecer diretrizes, normas 
e práticas acerca de TI no âm-
bito da ANPD.

Também cabe ao Comitê 
de Governança Digital apro-
var estratégias e instrumen-
tos de planejamento de TI, 
o que inclui o Plano Diretor 
de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação; o Plano 
de Transformação Digital; e 
o Plano de Dados Abertos da 
ANPD. O grupo terá, ainda, 
a atribuição de monitorar e 

prestar contas sobre a exe-
cução dos planos de TI, in-
clusive Plano de Transfor-
mação Digital e do Plano de 
Dados Abertos da ANPD; 
bem como de acompanhar 
o desempenho das ações, o 
cumprimento das diretrizes 
e o alcance dos objetivos e 
das metas definidas no Pla-
no Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
Isso inclui monitoramento e 
avaliação dos resultados ob-
tidos com a implantação de 
ações de TI e de governan-
ça digital.

Deliberação
Na deliberação feita pela 

ANPD pela criação do comi-
tê, a relatoria explica que o 
comitê permitirá a estrutu-
ração e a condução adequa-
da dos programas, das polí-
ticas e dos projetos de TI da 
ANPD.

“A atuação da tecnolo-
gia da informação surge de 
modo a reduzir os riscos ope-
racionais e a garantir a con-
tinuidade dos serviços públi-
cos oferecidos à sociedade”, 
detalhou a relatoria. “E o Co-
mitê de Governança Digi-

tal vem para impulsionar o 
papel da alta administração 
na governança sobre a oti-
mização dos recursos de TI, 
agregando valor às organiza-
ções”, complementou.

A instituição do comitê 
está, segundo a ANPD, “em 
consonância com a Estraté-
gia de Governo Digital a ser 
observada por órgãos e enti-
dades da administração pú-
blica federal direta, autár-
quica e fundacional para o 
período de 2020 a 2023, con-
forme definido no Decreto nº 
10.332, de 28 de abril de 2020”.

Comitê ajudará na proteção de dados
uSuárioS do governo digital

n 

No atual 
governo, o 
Ministério 
da Saúde 
estuda o 
retorno do 
programa 
antigo

O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Fiscalização
Vinculada à Presidência 

da República, a 
ANPD tem, entre suas 

responsabilidades, 
a de editar normas e 

fiscalizar procedimentos 
para proteção de 
dados pessoais
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Baixo nível técnico das equipes tem contribuído para a presença reduzida de torcedores nos estádios do Campeonato

Média de público chega a 646 pagantes
paraibano 2023

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O baixo nível técnico do Campeo-
nato Paraibano tem refletido nas ar-
quibanacadas com a presença sem-
pre diminuta de torcedores. A média 
após 21 jogos disputados chega a ape-
nas 646 pagantes, conforme dados le-
vantados pelo site srgoool.com.br, co-
letados junto à Federação Paraibana 
de Futebol (FPF-PB).

Os dados levam em consideração 
as seis rodadas da competição - a ex-
ceção do jogo de ontem, no Almei-
dão, entre Botafogo e Auto Esporte. 
Os números apontam a presença to-
tal de 7.102 torcedores em todas as 21 
partidas disputadas até agora, o que 
representa uma média de apenas 646 
torcedores por partida.

“Temos acompanhado que a queda 
no número de torcedores tem caído de 
forma constante nas últimas tempora-
das. É preciso uma força-tarefa  entre 
clubes e federação no sentido de tornar 
a competição mais atrativa e os torce-
dores possam prestigiar os clubes lo-
cais, pois o Estadual fica em segundo 
plano quando se tem algum jogo do 
eixo Sul-Sudeste. O Campinense tem 
desenvolvido campanhas no sentido 
de fortalecer o apoio ao clube nos jogos 
disputados em Campina Grande”, co-
mentou Rômulo Farias, diretor de fu-
tebol do Campinense.

O presidente do Sousa, Aldeone 
Abrantes, atribuiu o baixo número de 
torcedores nos estádios a uma série 
de fatores que vai da própria campa-
nha do clube até a ingerência dos ór-
gãos responsáveis pela condução dos 
jogos na competição.

“O Campeonato Paraibano é uma 
das competições com maior nível de 
competitividade. Falta um planeja-
mento de normalidade por parte da 
entidade que gerencia a competição 
em relação ao cumprimento de um 
cronograma da tabela sem interfe-
rência de mudança de datas. Isso re-
flete no planejamento dos clubes e 
também desestimula a ida do torce-
dor aos estádios”, disse. 

Em se tratando do Sousa, o diri-
gente revelou que o próprio desem-
penho do clube tem feito com que o 
torcedor perca a identificação, com o 
que de fato o clube construiu ao lon-
go dos anos, de ser uma equipe forte 
como mandante. 

“Perdemos um Campeonato Pa-
raibano em casa, não fizemos bons 
jogos na Copa do Nordeste e na Série 
D, na temporada passada. Nos jogos 
decisivos como mandante, infeliz-
mente, estamos deixando a desejar”, 
completou.

De acordo com os dados do site es-

Arquibancadas vazias e um futebol de baixo nível técnico, após seis rodadas, vêm marcando as disputas do Campeonato Paraibano de 2023

tatístico acima citado, o maior públi-
co total pagante da competição foi no 
“Clássico Emoção”, entre Botafogo e 
Campinense, disputado no último dia 
15, no Estádio Almeidão, em João Pes-
soa, totalizando um público de 2.216 
presentes. Enquanto que Nacional e 
Treze, disputado em Patos, no dia 12, 
contou com 1,5 mil pagantes.

“A violência fora dos estádios, a 
massiva divulgação da Polícia Mili-
tar e do Ministério Público da Paraí-
ba que estão recomendando a presen-
ça de torcida única são situações que 
contribuem para esses baixos núme-
ros. É preciso também  levar em conta 
que estamos vivendo um período pós
-pandemia, onde as pessoas passam 
por dificuldades financeiras. Acredi-
to que com o decorrer da configuração 
da competição, com os times chegan-
do forte nas semifinais, a presença de 
público melhore”, pontuou Alexandre 
Cavalcante, presidente do Botafogo.

Se a esperança do dirigente alvi-
negro é voltada para o fortalecimen-
to das equipes na fase final da com-

petição, para alavancar a presença de 
público nos estádios, o torcedor do 
Botafogo espera ver o time melho-
rar, para estar de forma mais presen-
te nas arquibancadas do Estádio Al-
meidão. O clube busca emplacar uma 
sequência de vitórias para reconquis-
tar o apoio do torcedor.

 José Fernandes é torcedor fanáti-
co do clube, o “Xerifão do Belo”, não 
anda nada satisfeito como a campa-
nha do clube no Campeonato Parai-
bano, mas garante que vai incenti-
var nas arquibancadas para ajudar 
a equipe a reverter o momento ruim 
que enfrenta dentro de campo.

“Infelizmente nosso Botafogo tem 
jogado um futebol muito abaixo do 
esperado na disputa do Campeonato 
Paraibano. O rendimento reflete no 
pequeno público nos jogos disputa-
dos no Almeidão. Apesar do momen-
to ruim, estarei incentivando nas ar-
quibancadas, acreditando que o clube 
tenha condições de reverter a situa-
ção”, disse o Xerifão do Belo.

O Nacional de Patos questiona os 

números apresentados. Segundo a di-
retoria, o clube sertanejo é quem tem 
levado mais torcedores nas arqui-
bancadas. Números oficiais do clube 
apresentados à reportagem do Jornal 
A União apontam a presença de 6.356 
torcedores nas duas partidas que o 
Canário disputou como mandante.

“O Nacional vai de encontro as 
estatísticas, começamos bem a dis-
puta da competição. A nossa campa-
nha reflete na presença do torcedor 
no Estádio José Cavalcanti, obtive-
mos nas duas partidas que jogamos 
como mandantes, a presença de mais 
de seis mil torcedores, sendo 3.555  
contra o Treze e 2.801 contra o Auto 
Esporte”, revelou Ranieri Rodrigues, 
coordenador de futebol.

Por fim, o confronto entre São 
Paulo Crystal e Nacional de Patos, 
disputado no último dia 15, em Cruz 
do Espírito Santo, contou com ape-
nas 66 pagantes. Serra Branca é a 
equipe que menos levou torcedores 
aos estádios, totalizando apenas o 
número de 112 pagantes.

“Falta um 
planejamento 
de normalidade 
por parte da 
entidade que 
gerencia a 
competição 
em relação ao 
cumprimento 
da tabela

Aldeone Abrantes
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O Botafogo vai definir, hoje, a si-
tuação do atleta Léo Campos. Late-
ral esquerdo do clube que teve a sua 
noiva, Adriana Campos, como alvo 
de uma investigação da Delegacia 
Especializada de Crimes Homofó-
bicos, Raciais e de Intolerância Reli-
giosa-DECHRADI devido a vídeos 
em que ela é acusada de cometer xe-
nofobia contra paraibanos, em ví-
deo publicado nas redes sociais, na 
semana passada.

“É muito fofo o sotaque, acho bo-
nitinho, mas chega uma hora que 
você fica irritada. Sabe aquela pessoa 
que fica na tua frente: ‘oxe, minha fi-
lha, olhe esse preço desse aqui ó, devo 

levar ou não devo? Coisa cara da mo-
léstia’”, disse Adriana no vídeo.

Ontem, o jogador foi liberado 
pela diretoria alvinegra para acom-
panhar a noiva a prestar depoimento 
à Polícia Civil na DECHRADI, loca-
lizada no centro da capital. No am-
biente esportivo, o fato de xenofobia 
gerou revolta por parte dos clubes 
que emitiram nota de repúdio. No 
Botafogo, parte da torcida chegou até 
a fazer campanha pela saída do jo-
gador. A diretoria do Belo vai se re-
unir, hoje, com o jogador para tomar 
uma decisão sobre o caso.

“Dispensamos o atleta, ontem, 
para que ele pudesse acompanhar a 
noiva nos depoimentos. Hoje iremos 
conversar com o atleta para definir-
mos a melhor solução tanto para o jo-

gador como para o clube. No entan-
to, é importante ressaltar que o atleta 
não pode ser punido por um ato que 
ele não cometeu”, pontuou Alexandre 
Cavalcanti, presidente do Botafogo.

Léo Campos foi anunciado como 
reforço do Botafogo em novembro 
do ano passado. Ele disputou cinco 
partidas pelo clube, sendo duas pela 
fase preliminar da Copa do Nordes-
te e duas pelo Campeonato Paraiba-
no. A última vez que vestiu a camisa 
do Belo foi no empate em 0 a 0 com 
o Treze, partida disputada no dia 15, 
no Estádio Almeidão, em João Pessoa, 
pela 4a rodada do Certame Estadual. 
Depois de toda a polêmica envolven-
do a noiva do jogador, ele não treinou 
e nem chegou a disputar mais nenhu-
ma partida oficial pelo clube.

Botafogo vai definir, hoje, situação do jogador Léo Campos
caso de xenofobia

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Léo Campos pode ser dispensado do Botafogo após a reunião de hoje
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Seleções de Cruz das Armas e do Valentina se enfrentam, hoje,  às 20h no Centro de Treinamento Ivan Thomaz

Última partida da fase classificatória
copa joão pessoa

A Copa João Pessoa de Fu-
tebol está caminhando para 
o fim. Hoje acontece a últi-
ma partida das quartas de fi-
nal, a disputa entre Cruz das 
Armas e Valentina acontece 
às 20h no Centro de Treina-
mento Ivan Tomaz, no bairro 
do Valentina de Figueiredo. 
Já nos dias 3 e 4 de fevereiro 
acontecem as semifinais, com 
a primeira partida já definida 
entre as equipes da Ilha do 
Bispo e Mandacaru. Seguin-
do a tabela, no dia 7 acontece 
a disputa do terceiro lugar e 
no dia 8 a grande final, onde  
será conhecida a seleção cam-
peã da Copa. Os jogos serão 
transmitidos ao vivo pela TV 
Cidade João Pessoa (youtu-
be.com/tvcidadejoaopessoa 
e canal 6.3).

O coordenador da sele-
ção de Cruz das Armas, José 
Araújo da Penha, falou so-
bre a expectativa em relação 
à disputa. “É a melhor possí-
vel, já que no último jogo nós 
vencemos o Jardim Veneza 
por 1 x 0. A Copa começou 
com 64 times e estar entre os 
oito melhores é muito bom e 
nosso objetivo é seguir, en-
tendendo que iremos enfren-
tar boas seleções pela frente”. 
Esse será o quarto jogo dispu-
tado pela equipe que venceu 
também o Timbó por 3 x 0 e 
Mussuré por 2 x 0. 

Com o mesmo objetivo de 
vitória entra em campo a se-
leção do Valentina. “Vamos 
para cima com união, gar-

ra, pé no chão e humildade. 
Vamos pegar uma boa sele-
ção, mas esperamos sair com 
a vitória”, pontuou Leonar-
do Saturno, diretor da equi-
pe. Lembrando que o jogo 
não terá a presença da torci-
da, punida na partida contra 
o Oitizeiro. “A intenção é dar 
a vitória à torcida da gente 
também. A gente lamenta os 
episódios, mas a torcida me-
rece a vitória, é uma grande 
torcida que gosta muito do 
time”. A seleção do Valentina 
também venceu as três dis-
putas que travou ao longo da  
Copa João Pessoa de Futebol. 

Até agora foram reali-
zadas 58 partidas entre as 
64 equipes masculinas par-
ticipantes. A competição, 
que teve início em 16 de no-

vembro, é promovida pela 
Prefeitura de João Pessoa, 
através da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Recrea-
ção (Sejer), e reuniu ao todo 
76 equipes, sendo 12 femini-
nas estreantes no evento que 
está na 14a edição. Para as jo-
gadoras, o torneio acabou no 
dia 20 de dezembro quando 
o Bancários venceu o Cruz 
das Armas por 3 a 0. A sele-
ção campeã levou o prêmio 
de R$ 7 mil. Já a vice, Cruz 
das Armas, ganhou R$ 4 mil 
e o terceiro colocado, Man-
gabeira 1,  recebeu R$ 2 mil. 
Os valores são os mesmos a 
serem pagos para as equipes 
masculinas. 

“Reta final de uma Copa 
que entrou para história por 
ter feminino e masculino nes-

sa edição. Ficamos felizes por 
realizarmos esse evento es-
portivo, demonstrando a qua-
lidade que o nosso futebol, in-
clusive o de bairro, tem em 
nossa cidade”, destacou o se-
cretário de Esportes da capi-
tal, Kaio Márcio.

No formato da Copa João 
Pessoa de Futebol em 2022, os 
jogos do feminino foram defi-
nidos na fase de grupos, com 
os dois primeiros avançando 
para as quartas de final e se-
guindo em eliminatória sim-
ples até a disputa de 3o lugar e 
decisão. Já no masculino cada 
jogo é eliminatório tendo co-
meçado com 64 equipes, pas-
sando para 32, 16, oitavas de 
final, quartas de final, semi-
final, disputa de 3o lugar e a 
grande decisão.

Há muito tempo que venho dizendo 
que o Campeonato Paraibano é uma 
competição nivelada por baixo. Este 

ano a coisa está bem mais evidente, fazendo 
com que as disputas sejam mais acirradas 
e que algumas equipes com pouco poder de 
investimento, possam jogar de igual para 
igual com os chamados grandes do nosso 
futebol. Já passamos do meio da primeira 
fase do campeonato, e até agora, nenhum 
time realmente deslanchou ou mostrou um 
futebol brilhante para ser apontado como 
grande favorito.

Nem mesmo o trio de ferro Campinense, 
Botafogo e Treze conseguem empolgar o seu 
torcedor. O Galo até está surpreendendo, 
porque dos três, é o que tem o menor poder de 
investimento este ano e é o melhor na tabela de 
classificação. Porém, a verdade é que os clubes 
considerados pequenos estão fazendo a festa em 
cima dos grandes. Pode acontecer que um desses 
três favoritos fique com o título, mas alguns 
resultados mostram que eles não são mais tão 
superiores aos demais. 

A rodada do final de semana mostrou bem 
isso. O Campinense, em casa, anunciando 
quase que toda semana reforços, não passou 
de um empate sem gols contra o Serra Branca, 
uma das piores equipes da competição e que 
ainda não venceu ninguém. E olha que o jogo 
foi no Amigão.

A mesma coisa aconteceu com o Treze, que 
também dentro do Amigão, com o apoio do seu 
torcedor, que anda muito motivado, não passou 
de um empate em 1 a 1 contra o CSP, com um 
time cuja a base é formada por garotos do Sub-
20, que participaram há pouco da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. 

O que dizer de um Botafogo, o único 
representante do Estado na Série C e que 
também vai participar da Copa do Brasil? 
Nem preciso lembrar que tem hoje a maior 
folha salarial do Estado, porque dentro de 
campo, isso de nada adiantou. O time já jogou 
quatro vezes no campeonato e não conseguiu 
uma só vitória. Recentemente, empatou com o 
Queimadense, um time cujo principal objetivo é 
fugir do rebaixamento. Diga-se de passagem, o 
Belo levou um sufoco no segundo tempo e teve de 
recuar para conseguir sair de Campina Grande 
sem uma derrota.

Por outro lado, vemos os times com menos 
poder de investimento fazendo bonito. O que 
dizer do São Paulo Crystal, que está ali firme 
lutando pela liderança e que ganhou do 
Campinense, em pleno Amigão? E o Nacional, 
que venceu com facilidade o Treze em Patos? O 
Sousa não chega a ser uma novidade, porque 
há muitos anos está sempre brigando no topo 
da tabela. Mas pode ser incluído também nesse 
pacote de times com pouco poder de investimento 
e com bons resultados.

O Campeonato Paraibano é tão “especial”, 
que com apenas poucas rodadas, seis dos 10 
clubes participantes já trocaram de técnicos. Isto 
mostra claramente que faltou um planejamento 
melhor antes do início da competição. Os 
dirigentes de Botafogo, Campinense, Nacional 
de Patos, Queimadense, Serra Branca e São 
Paulo Crystal tiveram de trocar o pneu, com o 
carro já andando. Só depois dos primeiros jogos, 
esses dirigentes descobriram que tinham feito 
uma escolha errada para a comissão técnica. 
É bom lembrar que os clubes passaram vários 
meses sem participar de nenhuma competição, 
e portanto, com muito tempo para fazer um bom 
planejamento. 

O futebol está mudando a passos largos, 
no que diz respeito à gestão. Cada vez mais 
a coisa é profissional e rende bilhões de 
dólares no planeta. Uma verdadeira indústria 
do entretenimento. Já não cabe mais uma 
administração amadora, baseada apenas no 
amor pelo clube, numa satisfação pessoal, ou de 
um grupo. Se não houver mudanças em todas as 
áreas do nosso futebol, vamos ficar ainda mais 
para trás em relação ao resto do país.

Um Paraibano 
nivelado por baixo

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Um ônibus com o time ju-
venil de futebol do Esporte 
Clube Vila Maria Helena, da 
cidade de Duque de Caxias, 
caiu de uma ponte na madru-
gada de ontem, na BR-116, na 
altura de Além Paraíba, em 
Minas Gerais. Segundo a in-

formações do Corpo de Bom-
beiros, quatro pessoas morre-
ram, sendo um adulto e três 
adolescentes com idade entre 
14 e 17 anos. Outras 28 fica-
ram feridas.

O time voltava de Ubapo-
ranga, no interior mineiro, 
para a Baixada Fluminense 
quando aconteceu o acidente. 
O ônibus caiu de uma altura de 
aproximadamente dez metros 

e foi encontrado pelos bombei-
ros de cabeça para baixo, pró-
ximo ao leito do Rio Angu.

O trabalho foi uma ação 
coordenada entre os bombei-
ros dos municípios de Além 
Paraíba, Juiz de Fora, Catagua-
ses e também de Leopoldina. 
Os militares realizaram a reti-
rada segura de bancos para ex-
tricação das vítimas e utiliza-
ção de ferramentas hidráulicas 

para manuseio das ferragens. 
A pista ficou totalmente inter-
ditada de 3h30 às 6h30, sendo 
liberada posteriormente.

As causas ainda são desco-
nhecidas. Além do condutor, 
quatro adultos da comissão téc-
nica e 28 adolescentes estavam 
no veículo. Os feridos foram 
atendidos em conjunto com o 
Samu e encaminhados ao Hos-
pital São Salvador.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Rodrigo Sampaio 
Pedro Ramos 
Agência Estado

duque de caxias

Três jogadores de futebol morrem em acidente

Na preparação para a dis-
putada Copa do Mundo Femi-
nina 2023, a técnica Pia Sun-
dhage convocará a Seleção 
Brasileira Feminina, hoje, às 
15h, na sede da CBF. A convo-
cação atenderá a disputa do 
Torneio She Believes, na data 
Fifa de fevereiro, entre os dias 
13 a 22. Na competição, o Brasil 
enfrentará as seleções do Esta-
dos Unidos, Japão e Canadá. 

Após a leitura dos nomes, 
os jornalistas poderão, na se-
quência, fazer perguntas à 
técnica Pia Sundhage e à su-
pervisora geral das Seleções 
Femininas, Ana Lorena Mar-
che. Os profissionais interes-
sados em participar da co-
letiva de imprensa poderão 
se credenciar seguindo as 

orientações descritas abaixo.
O Torneio She Believes con-

tará com equipes ranqueadas 
entre as 11 melhores do Ran-
king da Fifa, além disso, todas 
estão classificadas para a Copa 
do Mundo Feminina, que será 
disputada entre julho e agos-
to deste ano. A Seleção Brasi-
leira estreia diante do Japão, 
no dia 16 de fevereiro, no Ex-
ploria Stadium, em Orlando, 
às 18h (Horário de Brasília). 
Em seguida, a Canarinho en-
cara o Canadá, no dia 19, no 
GEODIS Park, em Nashville, às 
20h30 (horário de Brasília). Na 
rodada final, o Brasil enfrenta 
a equipe anfitriã, os Estados 
Unidos, no dia 22, no Toyota 
Stadium, em Frisco, às 20h30 
(horário de Brasília).

Técnica Pia Sundhage convoca Seleção para 
o Torneio She Believes, dentro da data Fifa

feminino

Pia Sundhage tem mais um desafio de 13 a 22 de fevereiro
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A Copa João Pessoa de futebol masculino está entrando na sua reta final e a decisão será no dia 8
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Curtas

Brasil enfrenta o Equador
pelo Sul-Americano Sub-20

O Brasil já conhece o dia e o horário de todos os 
jogos no Sul-Americano Sub-20. No domingo (29), 
a Conmebol divulgou a tabela do hexagonal final. 
Os seis times se enfrentam dentro da chave, com 
início a partir de hoje. A estreia brasileira será contra 
o Equador, no estádio El Campin, às 19h30 (horário 
de Brasília). Três dias depois, a Seleção Brasileira 
volta a campo para pegar a Venezuela, no estádio 
Metropolitano de Techo, em Bogotá, às 19h30 (horário 
de Brasília). O último confronto será contra o Uruguai 
no domingo, dia 12 de fevereiro, no estádio El Campin. 
Este é o único duelo que ainda não tem o horário 
definido. Após garantir a primeira colocação do grupo 
A, na primeira fase, a Seleção Brasileira se classificou 
para o hexagonal final e agora busca a vaga na Copa 
do Mundo Sub-20, que será disputada na Indonésia. 
Os quatro primeiros colocados garantem vaga.

Djokovic dá mais um salto
na carreira e volta a ser no1

A atualização do ranking da ATP de ontem 
oficializou o retorno de Novak Djokovic ao primeiro 
lugar do ranking da ATP, quase um ano após ele 
deixar o posto, em fevereiro de 2022. Campeão 
do Aberto da Austrália no último domingo, ao 
bater o grego Stefanos Tsitsipas, por 3 a 0, o sérvio 
começou a disputa do Grand Slam em quinto lugar 
e deu o maior salto da história para se colocar 
novamente como número 1 do mundo.

Até então, jamais um tenista havia saído 
da quinta posição para a liderança. O mais 
perto disso foram saltos do quarto lugar para 
o topo, como ocorreu com o espanhol Carlos 
Alcaraz no ano passado e já havia ocorrido 
como Pete Sampras (2000), Andre Agassi (1999) 
e Carlos Moyá (1999). Alcaraz virou número 1 
em setembro e manteve-se na posição até ser 
ultrapassado por Djokovic.

O sérvio começa sua 374a semana como 
líder do ranking da ATP. Se continuar no topo 
até 20 de fevereiro, igualará o recorde de 377 
semanas como número 1 em ranking masculino 
ou feminino pertencente à alemã Stefanie Graf. 
Caso permaneça em primeiro na semana de 27 de 
fevereiro, terá o recorde só para si.

Fernando Lázaro destaca potencial no grupo, pede paciência ao torcedor e diz que trabalho caminha no rumo certo

Técnico vê confiança do time em alta
corinthians

Fernando Lázaro ain-
da gera dúvidas nos torce-
dores do Corinthians nes-
te início de trabalho como 
técnico efetivo. De acordo 
com o treinador, a vitória 
sobre o São Paulo por 2 a 1 
tem potencial para elevar 
a confiança dos corintia-
nos na comissão técnica.

“Estamos construin-
do a nossa própria histó-
ria com esse grupo que 
está se formando. Ven-
cer o clássico era impor-
tante para a consolidação 
das ideias e busca por um 
crescimento. Entendo a 
desconfiança do torcedor, 
mas o tempo e o resulta-
do vão trazer um conhe-
cimento que será capaz de 
avaliar o trabalho”, afir-
mou Lázaro.

Para além da vitória 
no clássico, o técnico do 
Corinthians entende que 
o resultado é importan-
te para eliminar os re-
ceios pela falta de resulta-
dos positivos fora de casa 
nas primeiras rodadas do 
Paulistão, em que o clu-
be perdeu para o Red Bull 
Bragantino (1 a 0) e empa-
tou sem gols com a Inter 
de Limeira.

“O clássico tem seu 
peso, mas vencer o jogo 
fora de casa era uma ques-
tão que já estávamos tra-
tando internamente. Nas 
outras chances, não con-
seguimos reverter alguns 
contextos. É uma sequên-
cia natural para nós e 
para os atletas. A melho-
ria fora de casa é necessá-
ria para o restante da tem-
porada”, disse Lázaro.

O Corinthians terá 
uma semana completa 
de treinamentos antes 
de voltar a atuar pelo Es-
tadual. O próximo com-
promisso é diante do Bo-
tafogo de Ribeirão Preto 
no domingo, às 18h30, 

na Neo Química Are-
na. Fernando Lázaro va-
loriza o tempo disponí-
vel para fortalecer suas 
ideias e implementar al-
ternativas de jogo na 
equipe alvinegra.

“Com um jogo atrás 
do outro, você gera acú-
mulos, sem tempo há-
bil de recuperação. Ago-
ra, pela primeira vez, 
teremos uma semana 
para recuperar bem, con-

tinuar trabalhando e in-
serir novos elementos, 
mas o time tem conse-
guido com pouco treina-
mento e muita conversa 
ter pequenas evoluções”, 
avaliou Lázaro.

Fernando Lázaro terá uma semana completa para ajustar o time visando o jogo contra o Botafogo

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

O São Paulo tem oito jo-
gadores estrangeiros em seu 
elenco. A cada partida, ape-
nas cinco podem ser relacio-
nados e Rogério Ceni se vê 
obrigado a escolher os con-
vocados de acordo com as ne-
cessidades do elenco, olhan-
do especialmente para as 
posições carentes em que há 
atletas lesionados.

Após a derrota para o Co-
rinthians por 2 a 1 no últi-
mo, Rogério Ceni admitiu que 
em meio à reformulação da 
equipe para 2023, o São Pau-
lo pode ter cometido equívo-
cos de planejamento quanto 
à contratação de um número 
excedente de atletas de outras 
nacionalidades.

"Talvez tenha sido um erro 
nosso de planejamento ter es-
ses jogadores e não poder usá
-los. Para ter o Galoppo eu te-
ria de tirar outro estrangeiro. 
É a realidade do momento. 
Com as lesões, vou pela ne-
cessidade da posição", afir-
mou Ceni, explicando tam-

bém o porquê de ter levado 
o criticado Orejuela a campo 
em vez de Giuliano Galoppo, 
que marcou dois gols diante 
da Portuguesa e é o artilhei-

ro da equipe da temporada. 
Ele e o uruguaio Gabriel Ne-
ves foram preteridos no clás-
sico com o Corinthians, além 
de Ferraresi, lesionado.

"Galoppo não joga de late-
ral direito. Eu prefiro colocar 
um de origem. Por isso, ele e 
o Neves ficaram fora hoje", co-
mentou Ceni.

Segundo o treinador, sem 
poder contar com Rafinha e 
Igor Vinícius, que estão en-
tregues ao departamento mé-
dico, a única opção legítima 
para a direita é Orejuela. En-
tre os zagueiros, Alan Franco 
e Arboleda ocuparam outros 
dois lugares, porque Diego 
Costa está se recuperando de 
lesão. No meio-campo, Jheg-
son Méndez tem correspon-
dido e, no ataque, é inviável 
abrir mão de Jonathan Calleri.

Orejuela tem convivido 
com vaias e a insatisfação 
do torcedor. No clássico, o 
colombiano foi apupado. 
Ceni diz compreender a 
posição da torcida e espe-
ra que o jogador tenha for-
ça para reagir no momento 
delicado.

"(Vaias) É uma coisa que a 
gente não controla. Eu enten-
do que o torcedor tome a de-
cisão de vaiar. Mas o Orejuela 
terá de jogar outras vezes, vai 

ter sequência. Ele precisa ter 
força mental e vamos precisar 
ajudá-lo para reverter esse sen-
timento", afirmou Ceni, que 
reforçou sua responsabilida-
de em montar a equipe dian-
te das ausências por contusão.

"Eu acho que o torcedor 
expressa seu sentimento pelo 
resultado. Nas laterais esta-
mos com problemas por cau-
sa das lesões e a solução tem 
sido improvisar em alguns 
momentos. Mas aí a respon-
sabilidade é minha, tenho de 
dar um jeito diante das cir-
cunstâncias", continuou.

O próximo compromisso 
do São Paulo será diante do 
Santo André, no domingo, às 
16h. Até lá, Ceni espera forta-
lecer os pontos positivos que 
observa no time neste início 
de temporada.

"Dá para tirar coisas boas 
para a fase mata-mata. Ao lon-
go dos jogos temos criado bas-
tantes oportunidades. Precisa-
mos melhorar a qualidade da 
finalização. Vamos trabalhar! 
Temos uma noção boa do que 
podemos produzir para o res-
tante do Paulistão", afirmou.

Excesso de gringos atrapalha Rogério Ceni
são paulo

Marcos Antomil 

Agência Estado

Rogério Ceni lamenta as 
improvisações na equipe

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Abel vê superstição em
conquista do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira decidiu se apegar à 
superstição. Após os muros do Allianz Parque serem 
pichados na noite do empate sem gols com o São 
Paulo pelo Paulistão, o técnico português relembrou 
que, em seguida à conquista da Copa Libertadores de 
2020, o mesmo aconteceu e a temporada terminou com 
mais um título continental do Palmeiras. Para Abel, as 
cobranças exageradas da torcida são o presságio de 
uma temporada vencedora. A conquista da Supercopa 
do Brasil no sábado diante do Flamengo na vitória 
de 4 a 3 corroborou a percepção de Abel Ferreira. 
Apesar de o peso desse título não se comparar aos 
desafios mais relevantes que o Palmeiras tem no ano, o 
português entende que as reclamações acompanham 
um clube que almeja novos troféus e a vitória não 
anula a intenção de buscar reforços. “(Pichações) 
São questões políticas e não quero me meter aí. 
Tenho certeza absoluta que a torcida organizada está 
orgulhosa do nosso trabalho. Que todos os outros 
torcedores também estão, porque tudo o que esse 
grupo conquistou foi com trabalho e dedicação. Não há 
jogador ou reforço nenhum que seja mais forte do que a 
força coletiva da equipe”.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

No último sábado, o Palmeiras ganhou a Supercopa

Marcos Antomil 

Agência Estado
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1398 — Suko, imperador do Japão
1606 — Guy Fawkes, conspirador inglês
1888 — Dom Bosco, padre, educador e 
escritor italiano
1973 — Evaldo Braga, músico e
compositor brasileiro
2022 — Ana Maria Fortes Schramm, 
magistrada e professora (PB)

Mortes na História

Obituário
Olavo da Costa Nogueira
26/1/2023 – Aos 46 anos, na RN-
118, entre Caicó (RN) e São João 
do Sabugi (PB), em acidente de 
trânsito. Natural de Patos (PB), ele 
dirigia um caminhão betoneira.

Foto: Blog do Jair Sampaio

Gil Anderson de Paiva Silva
26/1/2023 – Aos 21 anos, em João Pessoa 
(PB). Era cabo do Exército e morreu após 
passar mal em um treino de jiu-jitsu em 
uma academia localizada no Bairro dos 
Funcionários II.

Foto: Política JP

Isadora
26/1/2023 – Aos 5 anos, na zona 
rural de Cruz do Espírito Santo 
(PB). Morreu após cair de um 
caminhão. Ela estava com amigos 
quando o veículo passou e eles 
resolveram se pendurar, na 
intenção de pegar carona.

Foto: Metrópoles

Grazielle Maria Dantas Nunes
28/1/2023 – Aos 22 anos, em Pedra 
Lavrada (PB), vítima de feminicídio. 
Foi morta com um tiro na cabeça e o 
ex-companheiro dela, Cleiton Salustio, 
é apontado como o autor do crime. O 
feminicídio aconteceu na frente da mãe 
e do filho de dois anos da vítima. Segundo a Polícia Civil, 
ele já havia matado outra ex-namorada, em 2011, no 
estado do Rio Grande do Norte. O casal estava separado 
desde dezembro.

Foto: Política JP

Leandro Paulo do Couto
19/1/2023 – Aos 41 anos, em 
decorrência de uma cianose 
central (sangue com baixa 
concentração de oxigênio nas 
artérias). Padre missionário da 
Comunidade Canção Nova que 
estava na Missão de Cachoeira Paulista (SP). 
Nasceu no dia 11 de abril de 1981, em Borda da 
Mata (MG). Ingressou na Comunidade Canção 
Nova em 2007. Foi ordenado diácono em 20 de 
dezembro de 2015 e presbítero em 2016.

Foto: Divulgação

Matheus Jonathas
Ferreira Guimarães Sá
(Matheus da Várzea)
27/1/2023 – Aos 21 anos, em 
Catolé do Rocha (PB). Teria 
morrido após trocar tiros com 
a polícia, no Bairro da Várzea. 
Ele teria tentado reagir a um cumprimento de 
mandado de prisão preventiva.

Foto: Resenha Polítika

Inácia Pereira de Siqueira
28/1/2023 – Aos 93 anos, em João Pessoa 
(PB), de causa não divulgada. Diretora-
presidente do Grupo A. Cândido, 
empresa de transporte coletivo urbano 
de passageiros, com mais de 70 anos 
de atuação na Paraíba. Era viúva do 
fundador do Grupo A. Cândido, Argemiro Cândido.

Foto: Polêmica Paraíba

Aforismo
“A revolução de Cristo ao sair 
vitorioso da morte também 

aparece quando amamos quem 
está do nosso lado e fazemos 
comunhão, ainda que nossas 
ideias e pensamentos sejam 

divergentes.”
Dom Manoel 
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Lembrar que um dia ela chegará ou que familiares e amigos também vão partir já é motivo de dor, preocupação e angústia

Viver pensando na morte é normal?
FATO INEVITÁVEL

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Poucas pessoas gostam 
de falar em morte ou até 
mesmo pensar sobre esse 
fato inevitável à vida. Lem-
brar que um dia ela chega-
rá para cada um, ou que fa-
miliares e amigos um dia 
vão partir, já é motivo de 
dor, preocupação e angús-
tia. Questionamentos sobre 
a morte costumeiramente se 
sobrepõem aos pensamentos 
de maneira fortuita, com in-
dagações sobre como ela se 
dará, o dia, as circunstân-
cias. Mas será que é normal 
viver pensando sobre isso?

O psiquiatra Edmundo 
Gaudêncio, doutor em Socio-
logia, considera saudável ter 
essa contemplação por tra-
zer à tona a finitude da vida. 
“Nos aponta para a ideia de 
que todo nosso tempo é este 

agora. Com o passado, não po-
demos mais contar, a não ser 
como caixa de lembranças, vi-
vências, experiências de vida. 
Com o futuro, nada podemos 
fazer, pois ainda não chegou. 
Saber-nos mortais ensina-nos 
que o tempo foge e a ocasião é 
agora”, explica.

A preocupação, ante os 
pensamentos sobre a morte, 
deve ser considerada anor-
mal e preocupante, segundo 
o psiquiatra, quando se tor-
nam constantes, chegando 
ao ponto de impedir ativida-
des cotidianas a uma pessoa. 
Conforme explica, neste caso 
a situação necessita de cui-
dados, pois trataria de um 
eventual transtorno de an-
siedade. “Quando esse tipo 
de pensamento, dito obses-
sivo, associa-se à angústia e, 
frequentemente, à depres-
são, isso requer abordagem 
psicológica ou psiquiátrica. 

Ademais, esse tipo de pensa-
mento, dito obsessivo, pode 
ser paralisante, impedindo 
a ação e obstruindo a alegria 
de viver” considera.

Mas como encarar a mor-
te como processo natural, 
já que no ocidente há uma 
cultura de medo e o fim de 
tudo? “Montaigne, filóso-
fo francês do século 14, já 
àquele tempo defendia uma 
‘educação para a morte’, não 
como forma de cultuá-la, 
mas como forma de – sabe-
dores que somos mortais – 
aprendermos a viver melhor. 
Ele expõe tais ideias em sua 
obra ‘Ensaios’, notadamen-
te em ‘Filosofar é aprender a 
morrer’”, ressalta.

E como abordar esse tema 
tão delicado com quem ain-
da nem mesmo sabe o que 
é de fato viver, a exemplos 
dos filhos? Apesar de deli-
cado, faz-se necessário para 

evitar transtornos maiores, 
criando-os sem que esse 
fato nunca venha a aconte-
cer. “A melhor forma de falar 
com crianças sobre a morte é 
aproveitar situações concre-
tas, reais, a exemplo da mor-
te de um bicho de estimação 
ou um ente querido”, tipifica.

Deve-se, sem alardes, falar 
sobre o ciclo da vida, explica 

ele, lembrando que tudo que 
nasce e vive um dia morre. Se 
a família da criança profes-
sa e pratica alguma religião, 
pode apelar àquilo do por que 
e para que as religiões foram 
criadas. “Dar sentido à mor-
te, tratando o fim da vida ter-
rena como o começo de uma 
vida nova, espiritual, não efê-
mera, mas eterna”, considera.

O psiquiatra ainda cita 
que pessoas sem ligação 
com religiões costumam 
encarar a morte como o 
fim de tudo, ao contrário 
das que declaram terem 
elo com alguma dentre 
as mais diversas crenças, 
que enxergam a extinção 
nesta vida como o início 
da eternidade.

Pastor José Barbosa Júnior, psiquiatra Edmundo Gaudêncio e jornalista Geovane Santos

Fotos: Arquivo Pessoal

Para o jornalista Geo-
vane Santos, a morte não 
é algo que cause preocu-
pação e a encara como algo 
natural. “Pensar na mor-
te não é para mim pertur-
bador. Acredito que a vida 
continua, que é eterna, por-
que o espírito que anima o 
nosso corpo, apenas o utili-
za como morada temporá-
ria, e depois que sai, volta 
ao plano espiritual”, afirma.

De doutrina espírita, 
ele é convicto de que a 
morte não existe. “A úni-
ca coisa que existe é o en-
trar e sair do corpo, algo 
que acontece quando nós 
chegamos a este plano”.

Para Geovane, ao in-
vés de cultivar tais apreen-
sões, as pessoas poderiam 
investir em boas práticas 
como preparação visando 
um próximo plano. “Não 
sabemos o dia que vamos 
morrer, por isso acredito 
que possamos viver com 

bom senso, alegria, felicida-
de procurando fazer o bem, 
a caridade. Esse é o maior 
bem que o nosso guia maior 
chamado Jesus, nos deixou”.

Já o psicólogo José Perei-
ra da Silva pensa na mor-
te, mas como algo natural 
e tem esse fato como uma 

passagem para outra di-
mensão, mesmo sem saber, 
como será no próximo pla-
no. “Como espiritualista 
que sou, creio que estamos 
na terra cumprindo um rito, 
um tempo, algumas ques-
tões de vida, e a morte é essa 
passagem. Teremos outras 
oportunidades de cresci-
mento em outro nível. En-
tão não acredito que ela é o 
fim, até para os que ficam, 
porque a lembrança, a me-
mória de quem se foi, está 
em nós. Se essas vivências 
que tive com pessoas que 
morreram e as histórias es-
tão comigo, então, de certa 
forma, essas pessoas estão 
conosco”, considera.

Refletir sobre a cessação 
total da vida é algo natural 
do ser humano, por tratar-
se de seres viventes, até se 
tornar algo crônico em que 
o medo de morrer impeça 
de sair, se divertir, de viver, 
conceitua o psicólogo.

No entanto, como en-
cará-la como um pro-
cesso inerente aos que 
vivem? “Uma delas é o 
autoconhecimento. O 
processo de terapia aju-
da a viver melhor. Há 
também a questão de 
ter uma religião, o que é 
muito bem-vindo, e ain-
da o processo afetivo. 
Acho que precisamos 
o tempo todo, se pos-
sível, estar ao lado de 
quem amamos, exercitar 
o amor, para não ter a 
sensação de que a gente 
vai morrer e não viveu 
tudo aquilo que poderia 
aproveitar”, cita Pereira, 
acrescentando que ocu-
par-se com coisas que 
dão prazer, a exemplo 
de atividades físicas, ir 
ao cinema, passear com 
amigos, familiares, ter 
um esporte, ajuda mui-
to a encarar esse proces-
so que um dia chegará.

Nada mais do que entrar e sair de um corpo

O pastor e escritor José 
Barbosa Júnior diz que pen-
sa na morte, mas não a teme. 
“Como diria um de meus 
mestres, Rubem Alves: não 
tenho medo da morte, tenho 
pena”.  Para ele, a vida é boa 
demais para se morrer e como 
o que existe depois é uma in-
cógnita e viver é desfrutar das 
coisas boas (amizades, amo-
res, sonhos, poesia, rodas de 
samba e até mesmo as lutas 
por um mundo melhor). Ele 
revela que pede que a morte 
espere mais um pouco a che-
gar. “Tenho pena de morrer 
logo. Quero viver bastante. 
Mas medo... não!”.

O escritor encara a cessa-
ção da vivência não como fru-
to do pecado, mas como parte 
da própria existência. Curio-
samente, na semana quando 
atendeu a reportagem sobre 
este tema, ele estava tendo 

momentos de meditação no 
livro do Eclesiastes, tido por 
muitos como um livro pes-
simista ou mal-humorado 
“porque fala constantemente 
da morte como esse fim natu-
ral da vida, para ricos ou po-
bres, homens ou mulheres, ou 
seja, todas as pessoas, hão de 
encará-la”.

Aos olhos de José Barbo-
sa, a morte não é o fim, toda-
via, não pela espera de um 
céu como prêmio ou coisa 
parecida. Para ele, a vida é 
tão boa que não pode “ser só 
isso”. “Deve haver algo para 
além. O que é? Não sabemos. 
Cogitamos, apostamos, so-
nhamos, mas não sabemos. 
Mas creio que todo esse dese-
jo para além da vida deve ser 
de algum modo satisfeito. A 
vida é muito ‘quase’ para não 
ter continuidade em alguma 
outra esfera”.

“Não tenho medo da 
morte, tenho pena”

n 

Refletir sobre 
a cessação da 
vida é algo 
natural do ser 
humano, por 
tratar-se de 
seres viventes, 
até se tornar 
algo crônico
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Interessados podem acessar o site do programa, a partir de amanhã, às 8h, e buscar as várias linhas de crédito

Empreender-PB abre inscrições 
capital e campina

CNPJ (MF) Nº 09.189.499/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DA CODATA
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da 

Paraíba – CODATA a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 02/02/2023, às 11h 
(onze horas), na nova sede da CODATA, no Centro Administrativo Estadual, para deliberar sobre 
os seguintes itens:

1. Eleição do Membro do Conselho de Administração da CODATA – para complementação do 
biênio 2021/2023;

 2.  Outros assuntos de interesse social.
João Pessoa, 30 de janeiro de 2023.

Jacqueline Fernandes de Gusmão
Presidente do Conselho de Administração

O Governo do Estado, por 
meio do Programa Empreen-
der Paraíba, vai abrir, ama-
nhã, a partir das 8h, inscri-
ções para acesso às linhas de 
crédito destinadas às pessoas 
que desejam iniciar um negó-
cio próprio ou ampliar um já 
existente nos municípios de 
João Pessoa e Campina Gran-
de. As inscrições podem ser 
realizadas pelo site www.em-
preender.pb.gov.br

Serão ofertadas 300 vagas, 
sendo 200 para João Pessoa 
e 100 para Campina Gran-
de. As inscrições acontecerão 
até o dia 6 de fevereiro ou até 
quando existir disponibilida-
de de vagas.

As linhas de crédito que 
estarão disponíveis são: Pes-
soa Física, Empreender Juven-
tudes, Empreender Profis-
sional Liberal e Empreender 
Profissional Liberal Juventu-
des. É necessário conferir no 
edital, disponibilizado no site 
do Programa, os requisitos 
obrigatórios para cada linha 
de crédito.

O Empreender PB é um 
programa do Governo do Es-
tado destinado a apoiar os 
empreendedores da Paraíba, 

disponibilizando financia-
mento de crédito (emprésti-
mos) com taxas reduzidas de 
juros para pessoas físicas e 
jurídicas que desejam iniciar 
um negócio próprio ou am-
pliar um já existente.

Seu objetivo é incentivar 
o empreendedorismo, gerar 
empregos e renda para os pa-
raibanos, além de desenvol-
ver o potencial econômico de 
cada região do Estado.

n 

É necessário 
conferir 
no edital, 
disponibilizado 
na internet, 
os requisitos 
obrigatórios 
para cada linha 
de crédito

Termina hoje o prazo de 
pagamento do IPVA (Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores) 
para os veículos de placa 
final 1, no Estado da Paraí-
ba, na opção da cota única à 
vista, com desconto de 10%.

Os contribuintes têm 
ainda outras duas opções 
para pagamento do tribu-
to, mas desta vez sem o des-
conto: parcelamento em 
três vezes, sendo a primei-
ra com vencimento tam-
bém hoje; e a terceira op-
ção é o pagamento total do 
IPVA apenas em 31 de mar-
ço. Dúvidas na emissão do 
IPVA podem ser resolvidas 
por e-mail: gerencia.itcd.
ipva@sefaz.pb.gov.br

Para emitir o boleto do 
IPVA, o proprietário pre-
cisa ter dados como CPF 
ou CNPJ (Pessoa Jurídica); 
número da placa do veícu-
lo e do Renavam. No ato de 
imprimir, aparecem duas 
opções: DAR (Documen-
to de Arrecadação) ou Fi-
cha de Compensação. Na 
opção DAR, o contribuinte 
somente pagará nas agên-
cias bancárias oficiais como 

Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú e Caixa Econômica Fe-
deral, enquanto na opção 
Ficha de Compensação, o 
contribuinte poderá pagar 
em qualquer instituição 
bancária.

O boleto do IPVA deve-
rá ser impresso por meio 
da internet. A emissão está 
disponibilizada no link do 
portal da Sefaz-PB https://
www.sefaz.pb.gov.br/ser-
virtual/ipva/emitir-dar 
ou no portal do Detran-PB 
(www.detran.pb.gov.br). O 
pagamento deve ser efetua-
do nas agências bancárias 
do Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco, e da Caixa Eco-
nômica Federal, no serviço 
de autoatendimento desses 
bancos; e também nas casas 
lotéricas; ou de forma mais 
prática no mobile banking 
– aplicativo disponível pe-
los bancos em aparelhos 
móveis como smartphones.

Isenções
Além dos veículos aci-

ma de 15 anos ou com fa-
bricação após 2007, a par-
tir deste ano de 2023, por 
meio da Lei 12.489, os pro-

prietários de motocicletas 
de até 170 cilindradas es-
tão com desoneração ou alí-
quota 0% do IPVA. Eles dei-
xarão de pagar o IPVA, o 
que representa um bene-
fício para cerca de 320 mil 
proprietários de motocicle-
tas. Tanto os veículos acima 
de 15 anos como motocicle-
tas de até 170 cilindradas te-
rão isenções automáticas, 
ou seja, não vão precisar re-
querer a isenção. Esses pro-
prietários precisarão pagar 
apenas o licenciamento no 
Detran-PB.

As categorias isentas de 
pagar IPVA com placa final 
1, que requereram isenção 
do IPVA no ano passado, 
vão precisar comprovar a 
isenção até hoje.

Conforme legislação do 
IPVA, as categorias como 
portadores de deficiência fí-
sica, com base no novo de-
creto 40.959/2020 da Por-
taria n° 176/2020, além da 
visual, mental ou autis-
ta, taxistas, veículos cadas 
trados no Ministério do 
Turismo na qualidade de 
transporte turístico; moto-
fretistas e de motoboys até 

150 cilindradas são isentas 
do tributo. Elas terão de en-
viar por e-mail ou entregar 
a documentação em uma 
repartição fiscal, que ates-
tam a isenção, até hoje, para 
gozar do benefício em 2023. 
Neste mesmo dia, essas ca-
tegorias já podem requerer 
a isenção de 2024.

Como enviar por e-mail
Para realizar a compro-

vação via e-mail, basta ane-
xar os documentos solici-
tados, em formato de PDF, 
e enviar para o e-mail: ge-
rencia.itcd.ipva@sefaz.pb.
gov.br 

Os documentos que pre-
cisam ser enviados em for-
mato PDF são os constantes 
na Portaria 308/2017, confor-
me disciplina o art. 55 do RI-
PVA (Regulamento do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores).

É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão pagar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

Pagamento com desconto de 10% termina hoje
ipVa de placa final 1

Com o objetivo de am-
pliar o atendimento ao pú-
blico, a 19ª Ciretran em 
Ingá passará a atender em 
novo endereço, a partir 
desta sexta-feira (3), com a 
transferência para a Casa 
da Cidadania, naquela ci-
dade. O anúncio foi feito 
pelo superintendente do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), 
Isaías Gualberto, que este-
ve acompanhado da dire-
tora de Operações, Rober-
ta Neiva, além de gerentes 
e coordenadores, em visi-
ta à Ciretran, na presença 
de autoridades municipais.

A mudança tem o obje-

tivo de melhorar o atendi-
mento ao público, uma vez 
que passará a ser localizada 
no Centro da cidade, próxi-
mo a bancos e em um es-
paço mais amplo e organi-
zado. Com a ampliação do 
espaço físico, a 19ª Ciretran 
passará a oferecer também 
o serviço de captura on-li-
ne (foto, biometria e assina-
tura digital), trazendo mais 
opção para o usuário. 

Devido à mudança, os 
agendamentos na unida-
de para amanhã (dia 1º) e 
quinta-feira (2) serão sus-
pensos, sendo retomados 
na sexta-feira (dia 3) no 
novo endereço.

Ciretran de Ingá funcionará em novo endereço 
a partir de sexta-feira

Serviço
Novo endereço: 

n Rua Presidente João Pessoa, Nº 10 – Centro

n Horário de atendimento: 8h às 14h

Para fortalecer o planeja-
mento e as ações do policia-
mento preventivo neste Car-
naval na Paraíba, a Polícia 
Militar lançou uma ferramen-
ta tecnológica que vai moder-
nizar e agilizar as solicitações 
de policiamento para diversos 
eventos do período. O “Even-
to Seguro” visa reduzir o uso 
de papéis, como ofícios e ou-
tros documentos, deixando o 
processo digital desde o início.

A ferramenta funciona as-
sim: quem estiver organizan-
do um evento público, aber-
to, como blocos de carnaval e 
festas públicas, deve acessar 
o link: https://www.pm.pb.
gov.br/cidadao/, cadastrar seu 
perfil e em seguida colocar as 
informações do evento como 

data, local, público esperado, 
demais solicitações feitas para 
outros órgãos, entre outras in-
formações.

“Esse novo processo, digi-
tal, apenas atualiza a forma 
da solicitação de policiamen-
to que já comumente recebe-
mos todos os meses, de diver-
sos cidadãos e organizações. 
Ao invés das demandas che-
garem à PM presencialmente 
por meio de documentos físi-
cos, o cidadão pode solicitar, 
de onde estiver, pelo Site da 
Polícia Militar. Esse é mais um 
passo importante da Corpora-
ção na modernização do ser-
viço oferecido através de fer-
ramentas digitais”, explicou 
o tenente-coronel Pantaleão, 
coordenador de TI da PMPB 

As inscrições para o pro-
cesso seletivo para estágio na 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) foram 
prorrogadas até o dia 10 de fe-
vereiro. As vagas são para João 
Pessoa, Campina Grande e Pa-
tos, em parceria com o Insti-
tuto Euvaldo Lodi (IEL). As 
inscrições são realizadas gra-
tuitamente pelo endereço: ht-
tps://www.fiepb.com.br/iel

Com o novo cronograma, a 
prova presencial será realiza-
da dia 5 de março e a listagem 
dos aprovados será divulga-
da dia 17 de março. O selecio-
nado terá carga horária de 20 
horas semanais, e o estágio 
duração de um ano, poden-
do ser prorrogado uma única 

vez pelo mesmo período. Será 
concedida uma bolsa mensal 
no valor de R$ 650 e mais au-
xílio-transporte de R$ 90, tota-
lizando R$ 740. 

As vagas são para alunos 
de Administração, Arquivo-
logia, Biologia, Ciências Con-
tábeis, Comunicação Social 
– Jornalismo, Direito, Enfer-
magem, Engenharia Sanitária 
e Ambiental, Engenharia Ci-
vil, Engenharia Elétrica, Geo-
processamento, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão 
Pública, Psicologia, Química, 
Química Industrial, Serviço 
Social, Tecnologia em análise 
e Desenvolvimento de Siste-
mas, Tecnologia em Sistemas 
para Internet.

PMPB agiliza solicitações 
de policiamento para festas

Cagepa prorroga inscrições 
para seleção até o dia 10

com ferramenta digital

estágio

Cerca de 320 mil proprietários de motocicletas até 170 cilindradas e veículos acima de 15 anos terão isenções do IPVA 

Foto: Evandro Pereira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023

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 altera-
ções, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
menor preço. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar 
dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, secretarias municipais, 
Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, 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: 10/02/2022 
às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.
portaldecompraspublicas.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, 30 de janeiro de 2023.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material médico 
hospitalar de forma parcelada para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil 
– PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alcantil - PB, 23 de Janeiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
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 IN00003/2023, 
que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de Elaboração 
de Projetos de Engenharia Civil para o município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LIMITADA - R$ 45.000,00.

Alcantil - PB, 30 de Janeiro de 2023
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material odontológico 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 11:01 horas 
do dia 13 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Medicamentos da 
ABC Farma, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil –PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Alcantil - PB, 25 de Janeiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Material de Limpeza para atender 
a demanda do município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 14 de 
Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alcantil - PB, 25 de Janeiro de 2023
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 
E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES AMADOR E BARBOSA NO 
MUNICÍPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 915300/2021/MDR/
CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0005/2021/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alcantil - PB, 24 de Janeiro de 2023
JOSÉ MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de Elaboração 
de Projetos de Engenharia Civil para o município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02002.04.122.1002.2003 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA 08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 30/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: 
CT Nº 00005/2023 - 30.01.23 - HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMI-
TADA - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa para Assessoramento no Âmbito de Elaboração de Projetos 
Técnicos e Habitacionais. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00002/2022. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 00019/2022 - Sme Servicos Especializados Ltda’ - 1º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 12 meses. ASSINATURA: 30.01.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por 
percentual de desconto oferecido das linhas, VOLKSWAGEM, VOLARE, FORD, ETC, para os 
veículos leves e pesados, além das máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool, diesel e diesel 
S10, de propriedade da Prefeitura Municipal de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98151–4660. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araçagi - PB, 30 de Janeiro de 2023
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

Primeiro termo aditivo ao Contrato Nº: 00086/2022. Fundamentação: Tomada de Preços Nº 
00005//2022, nos termos do artigo 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações.  OB-
JETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para reforma e ampliação das Unidades 
Básicas de Saúde do Município, conforme especificações do Projeto Básico. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL – CNPJ 08.701.062/0001-32. CONTRATADO: DELGADO 
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ nº 43.625.211/0001-22. MOTIVAÇÃO: Alteração 
do valor do contrato para acrescentar as quantidades necessárias para reforma e ampliação das 
unidades de básicas de saúde, nos termos do parecer técnico da engenharia que atestou a neces-
sidade de acréscimo de R$ 185.767,73 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete 
reais e setenta e três centavos)

Areial, 30 de setembro de 2022. 
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de uma 
empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de matérias de expediente e didáticos 
diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: baialicitacao@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.
br/tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 30 de Janeiro de 2023
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE GRANITOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2023. 
DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 113.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 116.3.3.90.39.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00047/2023 - 27.01.23 - CONSTRUTORA F SILVA EIRELI 
- R$ 19.985,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra implantação 

em vias públicas e urbanas no Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, no âmbito do Contrato 
de repasse nº 928547/2022 (Operação nº 1082668-16). Data e Local, às 09:00 horas do dia 
16/02/2023, 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, 30 de janeiro de 2023.
 DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
ESTADO DA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
CONTRATO N° 00143/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS E O CONTRATADO: 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 21.784.773/0001-86 

OBJETO: O Valor do contrato será acrescido em 9,56% diante do valor original do contrato. O 
acréscimo representa R$ 25.253,16 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis 
centavos), passando o valor global do contrato agora para R$ 289.351,40 (Duzentos e oitenta e 
nove mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65 § 1º, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 11 de Janeiro de 2023

ALLAN SEIXAS DE SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
ESTADO DA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
CONTRATO N° 00110/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONTRATADO: TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 23.281.776/0001-22.
OBJETO: O Valor do contrato será acrescido em 8,727060% IPCA - IBGE diante do valor origi-

nal do contrato. O acréscimo representa R$ 54.611,47 (cinquenta e quatro mil seiscentos e onze 
reais e quarenta e sete centavos), passando o valor global do contrato agora para R$ 680.383,15 
(seiscentos e oitenta mil  trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65 § 1º, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 16 de Janeiro de 2023

ALLAN SEIXAS DE SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 298/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 

às 14:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2023, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, 
Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS CRIAN-
ÇAS COM TDAH E TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM - CAATTA. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da- transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 30 janeiro de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 15 de fevereiro de 2023, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO 
DA OBRA DE REFORMA EMEF. DR. CHATEAUBRIAND, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL 
DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 30 de janeiro de 2023.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de semente de milho, para 
o Programa Municipal de Aquisição, Produção e Distribuição de mudas e sementes. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 30 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Março de 2023, licita-
ção modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de 01 (uma) agência de 
publicidade para prestação de serviços de propaganda e publicidade institucional, conforme lei n° 
12.232/2010. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 30 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes para 
distribuição no período da Semana Santa e Páscoa. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 
01 de Março de 2023. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 01 de Março 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 
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 30 de Janeiro de 2023
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 400007/2023
Tomada de Preços Nº 015/2022.

 Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO URBANA-ME, CNPJ: 26.764.981/0001-37. Objeto: Prestar serviços parcelado 
no corte de terra nas propriedades dos pequenos agricultores do município de Coremas-PB, devi-
damente cadastrados na Secretaria de Agricultura, visando o plantio para safra de 2023, com 04 
(quatro) tratores de pneus (Com grade aradora de 12 a 14 discos), sendo uma para cada região 
(Norte, Sul, Leste e Oeste), conforme termo de referência. Valor total contratado: R$ 352,000,00 
(Trezentos e cinquenta e dois mil reais). Vigência para conclusão do Serviço: Em até 120 (cento e 
vinte) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 18/04/2023. 
Fonte de Recursos: Próprios da Secretaria de Agricultura do Município de Coremas. Dotação: 
Secretaria Municipal de Agricultura. Partes ass.: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Geraldo 
Virgulino da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de janeiro de 2023.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2023
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 DV00001/2023, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GBS COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - R$ 17.380,00.

Cuité - PB, 30 de Janeiro de 2023
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 001/2023
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 
31/01/2023 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 14/02/2023 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, 30 de janeiro de 2023.
ASS BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 002/2023
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL 
DE CUITÉ, FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA – SAMU. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 31/01/2023 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2023 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, 30 de janeiro de 2023.
ASS BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e 
bolos, etc, para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MA-
MANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios, Federais e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO 
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 3390.30 99 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00014/2023 - 26.01.23 - EDIVANIA DUARTE DA SILVA 
01883728495 - R$ 53.040,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e 
bolos, etc, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE 
MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2023. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios, Federais e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: DOTAÇÃO 
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 3390.30 99 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00016/2023 - 27.01.23 - EDIVANIA DUARTE DA 
SILVA 01883728495 - R$ 53.040,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0105/2022-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP
Objeto Prorrogar por mais 05 (dois) meses o prazo previsto na cláusula sétima do contrato 

nº0105/2022-CPL, contado a partir do dia 31.12.2022 até o dia 31.05.2023
Tomada de Preços nº: 0002/2022
Data da Assinatura do aditivo: 16 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, COM 
PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS QUANTITATIVOS 
SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 10 de 
Fevereiro 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 10024/19; Decreto Municipal 
nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2023
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, (BOTIJÃO DE 13KG) E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL 
E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE 
PRESSÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 00301/2022 - Severino Ferreira de Lima Filho - ME - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
60 dias. ASSINATURA: 27.01.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2023
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2023, 
que objetiva: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 
o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Janeiro a Dezembro de 2023.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOMARIO MORAES BEZERRA– R$ 37.965,00 - Trinta e Sete Mil Novecentos e Sessenta 
e Cinco Reais.

Guarabira - PB, 27 de Janeiro de 2023.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2023, que objetiva: Serviços de hospedagem 
para diversos eventos realizados pela Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SANTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - R$ 351.000,00; TRÊS MARIAS 
SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA - R$ 255.000,00.

Guarabira - PB, 27 de Janeiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2023, que objetiva: Aquisições de 
Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões 
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar 
os quantitativos ou até dezembro de 2023; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GIANE FÉLIX DOS SANTOS VICTOR - R$ 121.945,00.

Guarabira - PB, 27 de Janeiro de 2023
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00013/2023
 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de 

licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00013 
/2023. Onde se lê em todo conteúdo do edital 2022 leia-se 2023 desta forma o referido edital é do 
Pregão 00013/2023, 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 30 de Janeiro  de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00013/2023
 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de 

licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00013 
/2023. Onde se lê em todo conteúdo do edital 2022 leia-se 2023 desta forma o referido edital é do 
Pregão 00013/2023, 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 30 de Janeiro  de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00012/2023
 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licitação 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para 
conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00012 /2023. Onde 
se lê  no preâmbulo do edital 31 de outubro de 2023 leia-se 31 de Janeiro de 2023, 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 30 de Janeiro  de 2023
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 
o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Janeiro a Dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00015/2023. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2023 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JOMARIO MORAES BEZERRA - R$ 37.965,00 – Trinta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Cinco 
Reais. - CT Nº 00046/2023 – 27/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00015/2023.
OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 

o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Janeiro a Dezembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/01/2023.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao processo nº 23010400002, HOMOLOGO o correspondente procedimento  
em favor de: C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. - R$ 160.426,60; 
MARCOS QUEQUE – PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. - R$ 215.397,64.

Gurinhém - PB, 27 de janeiro de 2023
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

FUNDAMENTO LEGAL: Processo nº 23010400002. 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 SAU-
DE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2042 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARM. 
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 AMB. 
02060.10.302.0006.2036 – OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LAB.. VI-
GÊNCIA: até 27/01/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00009/2023 - 27.01.23 - C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. - R$ 
160.426,60; CT Nº 00010/2023 - 27.01.23 - MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MED. HOSP. E 
LAB. - R$ 215.397,64.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Serviços de corte de terra de 
agricultores em diversas localidades na Zona Rural deste Município, com a utilização simultânea de 
tratores equipados com grade aradora. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro 
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 Municipal nº 278/21; 
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: licitacaoinga@gmail.com. 
Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ingá - PB, 30 de Janeiro de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GLP - botijão de 13 kg recarga e vasilhame -; e água mineral - botijão de 20 litros e garrafas de 
500 ml e 1,5 litros -; mediante requisição periódica com a entrega na sede da requerente - pronta 
entrega. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 30 de Janeiro de 2023
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2023, que objetiva: Aquisições parceladas de 
combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria e/ou locada da edilidade e 
suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA - R$ 45.200,00; MULT 
DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 78.910,00; POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA 
TEREZINHA LTDA - R$ 3.974.821,20; RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA 07218823742 - R$ 
74.440,00.

Itapororoca - PB, 30 de Janeiro de 2023
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por per-
centual de desconto dos veículos pertencentes a esta edilidade, conforme termo de referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2023 ELEMEN-
TO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00026/2023 - 27.01.23 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SERVICOS LTDA - R$ 39.150,00; CT Nº 00027/2023 - 27.01.23 - JAILSON DA SILVA FERREIRA 
05315684407 - R$ 39.375,00; CT Nº 00028/2023 - 27.01.23 - MULT DIESEL AUTO PECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 542.848,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por per-
centual de desconto dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2023 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Itapororoca e: CT Nº 00024/2023 - 27.01.23 - LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 186.800,00; CT Nº 
00025/2023 - 27.01.23 - PHILIPPE TAVARES DA SILVA - R$ 64.500,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2022, que objetiva: 
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 377.805,31.

Junco do Seridó - PB, 19 de Janeiro de 2023
PAULO NEIDE MELO FRAGOSO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 
DOMICILIARES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Junco do Seridó: 02.010 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
– 02.010.17.511.3013.1016 – IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 
– 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS DOCONVÊNIO FUNASA N.º CV 
5374/2017 – SICONV N.º 858268/2017.. VIGÊNCIA: até 31/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e: CT Nº 00019/2023 - 30.01.23 - ALVES CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 377.805,31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00005/2022, que objetiva: CRE-
DENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde para a CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E 
ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, 
EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA 
- R$ 177.784,32; CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - R$ 100.003,68; 
DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - R$ 99.909,00; ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA - R$ 
88.892,16; ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI - R$ 222.230,40; OTAVIO FERREIRA JU-
NIOR LTDA - R$ 88.892,16; POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA - R$ 88.892,16; VERONICA 
CAVALCANTI PEDROSA - R$ 88.892,16.

Lagoa Seca - PB, 30 de Dezembro de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a Republicação do Edital de licitação sob modalidade Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino 
e Secretarias do município de Manaíra – PB. Assim a data do início da disputa que estava prevista para: 09:30hs do dia 
08/02/2023, fica Republicada para: data do início da disputa: 09:30hs/min do dia 13/02/2023. Motivo: erro no número do 
Edital.  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.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 30 de Janeiro de 2023.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023
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 10 de Fevereiro 
de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento parcelado e diário 
de frutas, verduras, legumes e hortaliças, destinados a manutenção das atividades do município de 
Marizopolis. 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 
058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 30 de Janeiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023
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.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Fornecimento parcela e diário de Gêneros Alimentícios destinado a secretaria de Educação 
do Município de Marizópolis - PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 10 de fevereiro 
de 2023. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 10 de fevereiro 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, 30 de janeiro de 2023
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023
Torna público que fará realizar através da Secretaria de Educação, sediada na Rua João 

Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:00 horas do dia 15 de fevereiro 
de 2023, chamada publica para: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009, E A RESOLUÇÃO/CD/
FNDE Nº 38/2009, 26/2013 e 04/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Marizópolis - PB, 30 de janeiro de 2023
PATRÍCIO HENRIQUE DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LUCAS GONÇALVES BRAGA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº  0005/2023, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, 
destinados a várias secretarias. Abertura dia 10/02/2023 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 30 de janeiro de 2023
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0006/2023, por menor 

preços unitários, com objeto, serviços de funerária. Abertura dia 10/02/2023 às 14:00 horas, a rua 
Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 30 de janeiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a 

interposição de recurso administrativo por parte da empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 22.057.226/0001-61, contra a decisão de julgamento da habilita-
ção. Os demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos 
termos da lei 8.666/93.

Piancó -PB, 30 de janeiro de 2023.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a 

interposição de recurso administrativo por parte da empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 22.057.226/0001-61, contra a decisão de julgamento da habilita-
ção. Os demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos 
termos da lei 8.666/93.

Piancó -PB, 30 de janeiro de 2023.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da DAVI DE PADUA FERREIRA SA-
TIRO XAVIER – ME, CNPJ sob o nº 27.002.363/0001-12, com o VALOR GLOBAL de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) e tendo como objeto a Contratação da Banda PADÚ FRAJOLAZ 
para animar as festividades carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 17 
de fevereiro de 2023 e com duração de 120 (cento e vinte) minutos, em praça pública no 
município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, 
CNPJ sob o nº 41.162.042/0001-06, com o VALOR GLOBAL de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 
e tendo como objeto a Contratação da Banda BETO MOVIMENTO para animar as festividades 
carnavalescas, com apresentação a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2023 e com duração 
de 120 (cento e vinte) minutos, em praça pública no município de Piancó-PB.   

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da RANIERI NOBREGA FERREIRA – ME, CNPJ 
sob o nº 10.367.987/0001-30, com o VALOR GLOBAL de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e tendo 
como objeto a Contratação da Banda RAFAEL DONO para animar as festividades carnavalescas, 
com apresentação a ser realizada no dia 17 de fevereiro de 2023 e com duração de 120 (cento e 
vinte) minutos, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da YURY MISAEL DANTAS 05207725475 – ME, 
CNPJ sob o nº 46.673.308/0001-07, com o VALOR GLOBAL de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e tendo 
como objeto a Contratação da Banda YURY MISAEL para animar as festividades carnavalescas, 
com apresentação a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2023 e com duração de 120 (cento e 
vinte) minutos, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2023, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da ALBERTO JULIO DE SOUZA – ME, CNPJ sob 
o nº 27.126.981/0001-74, com o VALOR GLOBAL de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e tendo como 
objeto a Contratação da Banda ALBERTO BAKANA para animar as festividades carnavalescas, 
com apresentação a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2023 e com duração de 120 (cento e 
vinte) minutos, em praça pública no município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 30 de janeiro de 2023.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40.
Objeto: aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica e atender demais necessi-

dades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2023.
Valor global: R$65.248,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais)

Piancó-PB, 25 de Janeiro de 2023
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023
Objeto: Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo A, destinada ao Fundo Municipal de Saúde de 

Pilões-PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 31/01/2023 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 10/02/2023 às 09h01min (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, 30 de janeiro de 2023.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2023
Objeto: Aquisição de Tablets para Estudantes das Escolas Públicas Municipais do Município de 

Pilões - PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 10h30min de 31/01/2023 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 10/02/2023 às 10h31min (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, 30 de janeiro de 2023. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00004/2023, 

onde se lê: “Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 07 de Março de 2023. Início da 
fase de lances: 10:05 horas do dia 07 de Março de 2023”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 13 de 
Fevereiro de 2023”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 
78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 30 de Janeiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. Abertura da sessão pública: 11:00 
horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 11:35 horas do dia 13 de 
Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 30 de Janeiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 10:05 horas 
do dia 14 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 30 de Janeiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
HORTIFRUTIGRANJEIROS. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 14 de Fevereiro de 
2023. Início da fase de lances: 13:35 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 30 de Janeiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2023, na sala da referida comissão, sediada na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 30 de Janeiro de 2023
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2023, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR BOLSA - TIPO MOCHILA – PARA OS ALUNOS, PROFES-
SORES, COORDENADORES, GESTORES E PESSOAL DA SECRETARIA, CONTEMPLANDO 
TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. Data de abertura: 
10/02/2023 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 30 de janeiro de 2023.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 001/2023, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB. Data de abertura: 16/02/2023 às 
09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito 
de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 30 de janeiro de 2023
Gisley Morais Souto
Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RE-
FERENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO 
BÁSICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 30 de Janeiro de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023
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 
DESTINADO A POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 
11376.311000/1210–05. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. 
Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Referência: horário de Bra-
sília - 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, 30 de Janeiro de 2023
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
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, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FOR-
NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JOAREZ SOUZA DO O - R$ 114.050,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 19 de Janeiro de 2023
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2023 - Ata de Registro de Preços nº 01.0025/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0025/2022, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Riachao do Bacamarte: 20.02 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 2002 2003 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO – 20.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 04 122 2002 2004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – 20.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3001 2035 
– MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � OUTRAS – 12 361 2002 2073 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 20.08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL – FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL � FMAS – 08 244 3005 2080 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL–CRAS – 20.11 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER – 13 695 2010 2084 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATRAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO – 13 392 2000 2108 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS – 13 392 2000 
2109 – PROMOVER E VALORIZAR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS–CULTURAIS DA TERRA – 13 392 
2000 2110 – DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL – 13 695 2010 
2159 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL – 13 
392 2002 2169 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE E LAZER – 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO – 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 19/01/2024. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00012/2023 - 19.01.23 - JOAREZ SOUZA 
DO O - R$ 114.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO Nº 00180/2022 DE 11.07.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB
CONTRATADO: B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, 
localizada neste município, conforme Convênio nº 0058/2021 - Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento e da Articulação Município.

FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
DOS TERMOS DA RESCISÃO:
Com base na cláusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido de 

forma UNILATERAL pela Contratante, tudo de acordo nos casos previstos no Artigo 65 com supedâ-
neo do parecer emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura, será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Rio Tinto - PB, 30 de janeiro de 2022.
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem das Ruas: Carreira e Jaqueira na Vila Regina, 
localizadas na Zona Urbana do município de Rio Tinto-PB, conforme contrato de repasse n° 1075429-
51/2021, 1075433-32/2021,1075434-58/2021, e 1075435-85/2021 - MDR/CAIXA. O Presidente da 
CPL, convoca o licitante remanescente, na ordem de classificação para comparecimento do seguinte 
licitante: GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.350.951/0001-
70, classificado em 02° lugar do certame, para assinatura do contrato. A contratação se dará nas 
mesmas condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado de 
conformidade com o ato convocatório, conforme Art. 64, § 2 da Lei de Licitações - Lei 8666/93. 
Informamos ainda que os mesmos terão o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato. Caso não aceite, será lançado imediatamente um novo certame. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 30 de janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos, destinado a Se-

cretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes 
empresas: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, NNMED – DISTRIBUI-
CAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, PANORAMA COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA e PRO LABORATORIO COMERCIO E 
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI  , para continuação dos trabalhos - Abertura dos 
Envelopes Proposta de Preços, que será realizado no dia 03 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 30 de janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de  medicamentos básicos diversos, para melhor atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o compareci-
mento das seguintes empresas: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO DE MEDICAMENTOS LTDA e PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA  , para continuação dos trabalhos - FASE DE LANCES VERBAIS, que 
será realizado no dia 03 de fevereiro de 2023,  às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal 
de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 30 de janeiro de 2023
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DO RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2023

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Cruz/PB, vem a público, para o conhecimento dos 
interessados, divulgar o resultado do pregão em epígrafe, onde sagram-se vencedores os seguintes 
licitantes:  - B R V dos Santos Eireli, nos Itens: 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 33 - 38 
- 45 - 49 - 56 - 58 - 59 - 64 - 69 - 74 - 75 - 76 - 95 – 101, no Valor: R$ 89.781,30. Eugenio Pachelli 
Silva de Oliveira ME, nos Itens: 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 – 86, no Valor: R$ 39.600,00. Frigorifico 
São Francisco Ltda – EPP, nos Itens: 30 - 31 – 34, no Valor: R$ 207.419,40. Pereira e Fernandes 
Comercio de Mercadorias Ltda, nos Itens: 2 - 3 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 - 27 - 42 - 46 - 47 
- 48 - 50 - 53 - 54 - 55 - 60 - 61 - 62 - 65 - 67 - 68 - 73 - 77 - 87 - 88 - 89 - 96 – 97, no Valor: R$ 
151.405,30 e Thiago Gomes Barbosa Comercio, nos Itens: 1 - 4 - 14 - 16 - 19 - 23 - 26 - 29 - 32 
- 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 51 - 52 - 57 - 63 - 66 - 70 - 71 - 72 - 78 - 90 - 91 - 92 - 93 - 
94 - 98 - 99 - 100 – 102, no Valor: R$ 48.259,25. Abre-se prazo para interposição de recursos na 
forma da lei. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaosantacruz@gmail.com.

Santa Cruz - PB, 30 de janeiro de 2023.
MARIA GERLANE GERMANO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2023, que objetiva: Contratação de empresa especializada na área contábil, para 
execução continuada dos serviços de assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Santa Inês/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento a: CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA 
LTDA R$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos reais).

Santa Inês - PB, 26 de Janeiro de 2023.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 01.612.693/0001-36. 
CONTRATADA: CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA, CNPJ Nº. 10.571.183/0001-59. 
End.: Rua Darcílio Wanderley, 343, Bairro Jardim Califórnia - CEP: 58.700-970 - Patos/PB. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na área contábil, para execução continuada dos serviços 
de assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB. VALOR GLOBAL: R$ 96.200,00 
(Noventa e seis mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 2002 2008 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
FINANÇAS – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.35 – OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
– PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO: art. 25, II, combinado com art. 13, III,  e Lei Nº 14.039 de 
17 de Agosto de 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santa Inês/PB, 27 de janeiro de 2023.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Cestas Básicas, para 

atender a Secretaria de Assistência Social do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e 
quantidades constantes no Termo de Referência. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2023, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a MERCEARIA DA JANAILDA LTDA, CNPJ 
n° 06.128.655/0001-26, VALOR TOTAL: R$ 286.955,00. 

Santa Inês/PB, 25 de janeiro de 2023.
Raimundo Pereira Sobrinho Junior 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO

DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HO-

MOLOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00001/2023, que objetiva 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Cestas Básicas, para atender a Secretaria 
de Assistência Social do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes 
no Termo de Referência. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidia-
riamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: MERCEARIA DA JANAILDA LTDA, CNPJ n° 06.128.655/0001-26, 
VALOR TOTAL: R$ 286.955,00.

Santa Inês, 26 de janeiro de 2023. 
Felix Henrique Leite Vieira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2023
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 IN00003/2022, que objetiva: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de con-
sultas, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição 
e quantidades constantes no edital e Termo de Referência e na Chamada Pública nº. 00002/2022 
e do processo correspondente; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: POLICLIMED POLICLINICA & IMAGEM MEDICA EIRELI, CNPJ Nº 09.311.371/0001-69, 
R$ 36.543,33.

Santa Inês - PB, 26 de janeiro de 2023.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de consultas, para aten-
der a Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades 
constantes no edital e Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Inês: 02.080 Secretaria 
de Saúde - 10 301 1002 2038 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde; 
02.090 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1002 2043 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde Atenção Especializada; 10 302 1002 2046 Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-Recursos Próprios - ELEMENTO DE DESPESA 
– 339039 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 27 de janeiro de 
2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 40101/2023 – POLI-
CLIMED POLICLINICA & IMAGEM MEDICA EIRELI, CNPJ Nº 09.311.371/0001-69, R$ 36.543,33.

Santa Inês - PB, 27 de janeiro de 2023.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 00001/2023
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 interes-
sados, o resultado final da Dispensa de Licitação Nº 00001/2023, que tem como objeto aquisição 
de material escolar e didático destinados a entrega de KITS Escolar no ano letivo de 2023 para os 
alunos de Educação infantil ao Fundamental II, regularmente matriculados na rede municipal de 
ensino da Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia-PB, sagraram-se vencedoras dos itens 
licitados as empresas: IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO, CNPJ Nº 24.218.430/0001-42, Valor: R$ 
26.744,20, vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR, CNPJ Nº 27.545.583/0001-92, Valor: R$ 6.600,00, 
vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 07. 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, 30 de Janeiro de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00008/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 
Base Descentralizada do SAMU do município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio nº 046/2022, 
que a sessão de abertura dos Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 02/02/2023 às 
11:30hs. Maiores Informações, na sala da Comissão de Licitação no Prédio Sede da Prefeitura 
“Paço Quipauá”, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 30 de Janeiro de 2023.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que tem como 
objeto: Contratação de empresa para fornecimento diário de produtos de panificação e derivados 
do leite para atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB. Licitante 
declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS 
DOS SANTOS - ME, CNPJ: 13.110.633/0001-02, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11. Valor: 497.310,00.

Santa Luzia - PB, 30 de janeiro de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Eletrônico nº 00003/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento diário 
de produtos de panificação e derivados do leite para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Santa Luzia/PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: 
- SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME, CNPJ: 13.110.633/0001-02, Item(s): 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Valor: 497.310,00.

Santa Luzia - PB, 30 de janeiro de 2023.
Jonas Pereira de Andrade

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento diário de produtos de 
panificação e derivados do leite para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): - SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME, 
CNPJ: 13.110.633/0001-02, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Valor: 497.310,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 30 de janeiro de 2023.
FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA

Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023
O Pregoeiro Oficial do Município de São José do Bonfim/PB, no uso de suas atribuições informa 

aos interessados o Julgamento das Impugnações do Edital do Pregão Eletrônico Nº 00009/2023, que 
tem como objeto Aquisição de pneus, câmara e baterias para os veículos das diversas secretarias do 
Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste 
município, sendo o pedido de Impugnação da respectiva empresa INDEFERIDO:  CURITIBA COMÉRCIO 
DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP, CNPJ/MF sob nº 47.270.248/0001-36 nos termos do julga-
mento da impugnação, mantendo a data de realização do certame assim como todos os itens do edital. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, s/n° - Bairro Centro, na cidade de São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim - PB, 30 de janeiro de 2023.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
ATO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
OBJETO: Aquisição de material de consumo, expediente e didático para as secretarias do 

Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
do município de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2023, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a - JOSE FLORENTINO DE MELO; CNPJ Nº 
24.511.222/0001-37, VALOR: R$ 269.835,00; - VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI, CNPJ 
Nº 28.330.631/0001-98, VALOR: R$ 71.764,80; - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, 
CNPJ Nº 20.008.831/0001-17, VALOR: R$ 10.815,00; VALOR TOTAL: R$ 352.414,80.

São José do Bonfim - PB, 30 de Janeiro de 2023
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023
O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico nº 

00004/2023 paraAquisição de material de consumo, expediente e didático para as secretarias do Município 
de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São 
José do Bonfim/PB. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - JOSE FLOREN-
TINO DE MELO; CNPJ Nº 24.511.222/0001-37, VALOR: R$ 269.835,00; - VINICIUS JOSE NOGUEIRA 
CAVALCANTI, CNPJ Nº 28.330.631/0001-98, VALOR: R$ 71.764,80; - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS EIRELI, CNPJ Nº 20.008.831/0001-17, VALOR: R$ 10.815,00; VALOR TOTAL: R$ 352.414,80.

São José do Bonfim - PB, 30 de Janeiro de 2023
Joseildo Alves Monteiro 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E:  ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de 
Preços nº 00004/2022: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação 
em Vias Públicas Urbanas no Município de São José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse 
Nº 911518/2021/MDR/CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente a: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA – EPP, CNPJ: 31.094.999/0001-09 – VALOR: R$ 288.054,66.

 São José do Bonfim/PB, 30 de Janeiro de 2023.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de 
Preços nº 00004/2022: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação 
em Vias Públicas Urbanas no Município de São José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse 
Nº 911518/2021/MDR/CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente a: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA – EPP, CNPJ: 31.094.999/0001-09 – VALOR: R$ 288.054,66.

 São José do Bonfim/PB, 30 de Janeiro de 2023
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São José do Bonfim, 
conforme Contrato de Repasse Nº 911518/2021/MDR/CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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. MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP, 
CNPJ: 31.094.999/0001-09 – VALOR: R$ 288.054,66. INFORMAÇÕES: na sede da CPL -  na Rua 
José Ferreira, s/n, centro, São José do Bonfim – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim/PB, 30 de Janeiro de 2023.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 

Objetivo: Aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades das 
secretarias do município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 10 de fevereiro de 2023, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL N 010/2023

Objetivo: Contratação de terceiros para fornecimento diariamente de refeições tipo: quentinha e 
coffe-break e fornecimento de salgados, para atender as necessidades das secretarias do município 
de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 16 de fevereiro de 2023, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min

Serra Grande-PB, 30 de janeiro de 2023.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global para a conclusão da construção de Praça Pública no Bairro 
Projeto Mariz, denominada Praça da CEHAP, na cidade de Sousa/PB.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 15 DE FEVEREIRO 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, 30 de janeiro de 2023.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2022
A Pregoeira torna público, que será realizado Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. 

Objeto: Contratação de empresas para prestação se serviços de vulcanização, sendo para veículos 
leves, médios e pesados da frota dos veículos pertencentes ao município de Sousa-Pb no exercício 
de 2023, conforme edital. Abertura das propostas: 10/02/2023 às 11h00, (através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital ainda disponível: www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br

Sousa, 30 de janeiro de 2023.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022
A Pregoeira torna público, que será realizado Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Maior des-

conto. Objeto: Contratação de empresas para eventual e parcelada aquisição de peças genuínas 
ou originais de fábrica da marca dos veículos, sendo para veículos leves, médios e pesados da 
frota dos veículos pertencentes ao Município de Sousa-PB no exercício de 2023, conforme edital. 
Abertura das propostas: 10/02/2023 às 09h00, (através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital ainda disponível: www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br

Sousa, 30 de janeiro de 2023. 
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2023, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DAS RUAS DJAIME ANDRADE DA ROCHA, PEDRO MORENO GONDIM, SETE DE SETEMBRO 
E PROJETADA 01, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE TACIMA – 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 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 27 de Janeiro de 2023
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Renovação da Licença de Instalação n°2414/2021 
(processo n°2021-006362), em João Pessoa, em 21 de dezembro de 2022. Para a atividade de: 
Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC, Av. Hilton Solto Maior localizada 
no município de João Pessoa-PB. Processo nº 2022-004699TEC/LI-8751.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia/Licença de Instalação em João Pessoa, em 20 
de dezembro de 2022. Para a atividade de: Construção do novo prédio da E.C.I.T. Cons. José Braz do 
Rêgo, com 10 salas de aulas, no município de Boqueirão-PB. Processo nº 2022-004675/TEC/LI-8749.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia/Licença de Instalação em João 
Pessoa, em 19 de dezembro de 2022. Para a atividade de: Construção do novo prédio da EEEF 
Profª Luiza de Oliveira Melo, no município de Sossego-PB. Processo nº 2022-004654/TEC/LI-8747.

TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2022
 Registro CGE Nº 22-02417-8

JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 (Obras de Conservação Rotineira( 
Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba sob jurisdição 
da Residência Rodoviárias de Itabaiana) , que a Empresa ZACCARA ENGENHARIA - EIRELI 
convocada a apresentar nova proposta de preços, conforme determina Edital no  item 14.5 sub 
itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1 e 14.5.3, respaldado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011, o fez em tempo hábil. 
Após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços da mesma, respaldada na le-
gislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.00 no  
item 5.4 sub item 5.4.1 “b” e “c” considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: 
ZACCARA ENGENHARIA – EIRELI -  R$ 1.999.626,88 e  2º lugar - SUPERJET SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA – EIRELI  - R$ 1.999.989,61(*) 

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 29.11.1 “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB. Protocolados no DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br  
João Pessoa, 30 de janeiro de 2023.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2023, às 09h00 (nove horas) em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Regularização dos imóveis da Empresa Paraibana de Turismo S/A;
2- Reajuste/adaptação dos salários dos funcionários da Empresa Paraibana de Turismo S/A.
3- Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2023 da Empresa Paraibana de Turismo 

S/A – PBTUR
João Pessoa/PB, 26  de  janeiro de  2023.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR S/A

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, às 10h00 (dez 
horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av : Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Regularização dos imóveis da PBTUR Hotéis /S/A;
2. Reajuste/adaptação dos salários dos funcionários da PBTUR Hotéis S/A;
3. Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2023 da PBTUR Hotéis S/A;

João Pessoa/PB, 26  de janeiro de  2023.
Ruth Avelino Cavalcanti

Presidente da PBTUR Hotéis S/A

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores
e Agricultoras Familiaresde São Vicente do Seridó - PB

Av. Senador Ruy Carneiro, 1.112 – Centro – São Vicente do Seridó – PB.
CNPJ: 09.159.831/0001-85

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STR de São Vicente do Seridó - PB, no dia 15 de março de 2023, 
no período das 08:00h às 14:00h, na Av. Senador Ruy Carneiro, 1.112 – Centro – São Vicente do 
Seridó – PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e 
respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba. O registro de chapas deverá ser apresentado à 
Secretaria da Entidade, no horário de 08:00 as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do 
Sindicato, na Prefeitura Municipal, no Cartório de Registro Civil, nos Correios e nas Sedes das 
Associações das Comunidades Rurais. 

São Vicente do Seridó - PB, 31 de janeiro de 2023.
Cleide Araújo

Presidente

1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE CAAPORĂ

CARTÓRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA

CONTRATO Nº 144440579655
Intimamos ELCI CARLOS VALENCIA, portador do CPF/MF nº 9xx.xx.xxx-59, casado com co-

munhão parcial de bens com a sra. JOSIANE MARCELINO DA COSTA VALENCIA, portadora do 
CPF/MF nº 03x.xxx.xxx-70, que compareça a este Ofício Registral situado a Av. Salomão Veloso, 
nº 525, Centro, Caaporã- PB, para tratar de notificação para purgação de mora do imóvel Casa nº 
205, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICO, situado na rua Estrela do Mar, n° 995, bairro 
Setor Norte, no município de Pitimbu-PB, registrado neste Ofício, do credor fiduciário CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL - CEF, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informações 
pelo e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com.

Caaporã (PB),25 de janeiro de 2023.
JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

REGISTRADOR OFICIAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, CNPJ: 

09.319.062/0001-35, COD. SINDICAL 912.006.221.01851-1, com sede própria à Rua João de 
Souza Maciel, nº 186, Bairro da Esperança, CEP: 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, Estado 
da Paraíba, neste ato representado por seu Presidente infra-assinado, senhor NELSON SOARES 
DA SILVA, RG 310.651-SSP-PB, CPF 154.330.804-04, brasileiro, casado, bancário, presidente do 
SEEB-Cajazeiras e Região, residente e domiciliado à Rua Dimas Andriola, nº 202, Bairro Jardim 
Oásis, CEP 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, CONVOCA toda a categoria 
profissional dos empregados em estabelecimentos bancários, funcionários de bancos públicos e 
privados das cidades de CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 
e CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, no Estado da Paraíba, Base Territorial desta entidade de classe, 
filiados e não filiados ao sindicato, para em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social desta 
entidade, bem como as portarias nº 326/13 do MTE, de 11/03/2013 e 501/19 do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública de 30/04/2019 para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE REFORMA ESTATUTÁRIA que será realizada no dia 24/02/2023, as 17h00 em primeira con-
vocação com a presença de 2/3 dos empregados em estabelecimentos bancários, e não havendo 
quórum as 19h00 em segunda convocação com a presença de qualquer número dos empregados 
em estabelecimentos bancários das cidades acima mencionadas, filiados e não filiados ao sindicato, 
tendo como local a sede própria desta entidade sindical localizada à Rua João de Souza Maciel, 
nº 186, Bairro da Esperança, CEP 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Leitura, Análise, Discussão e Aprovação da Reforma 
do Estatuto Social; 2. Outros Assuntos Gerais de Interesse da Categoria.

Cajazeiras - PB, 23 de janeiro de 2023.
NELSON SOARES DA SILVA

Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 A Presidente do Sindicato Unificado dos Servidores Públicos Municipais da Região do Brejo- 
SINDSERVM-PB, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 29 do Estatuto Social e tendo em 
vista o disposto nas alíneas a, b, c, d, e, do mesmo Estatuto, convoca os associados efetivos 
do Sindicato para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realiza-se na sede do 
SINDSERVM, na Rua Oséias Gomes, 182 – Centro – Guarabira-PB, CEP: 58200-000, no dia 03 
de fevereiro de 2023, às 08:30h (oito e trinta)) em primeira convocação com quórum de filiados 
qualificados ou em segunda convocação com qualquer número de filiados, às 09:00h (nove), para 
apreciar e deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: Apresentação do relatório de atividades 
do ano anterior; Plano de trabalho para 2023; Prestação de contas/ Previsão orçamentária; Pauta 
de lutas para 2023 e dá outras providências. Contamos com a presença de todos! 

Guarabira-PB, 31 de janeiro de 2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação de Licença de Instalação para 
obra de REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSAS 
SECRETARIAS, no município de Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente - SUDEMA, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 09 de janeiro de 
2023. Para a atividade de: construção do novo complexo educacional da E.E.E.F. Inácio Claudino, 
no município de São Vicente do Seridó-PB. Processo nº 2023-000077/TEC/LP-0003.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que à SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3288/2022, prazo 365 dias, em João Pessoa, 
em 02 de dezembro de 2022. Para a atividade de: Construção do Centro de Equoterapia da PMPB 
no município de João Pessoa-PB. Processo nº 2022-002469/TEC/LP-3708.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que à SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3287/2022, prazo 365 dias, em João 
Pessoa, em 02 de dezembro de 2022. Para a atividade de: Pavimentação em Paralelepípedos 
e Drenagem no Assentamento Santa Verônica no município de Damião-PB. Processo nº 2022-
002628/TEC/LI-8527.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3168/2022, prazo 560 dias, em 
João Pessoa, em 23 de novembro de 2022. Para a atividade de: Construção da Vila Olímpica no 
município de Guarabira-PB. Processo nº 2022-003217/TEC/LI-8578.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3126/2022, prazo 730 dias, em João Pessoa, 
em 17 de novembro de 2022. Para a atividade de: Construção do novo prédio da EEEFM Maria 
José de Miranda Burity no município de Serra da Raiz-PB. Processo nº 2022-000889/TEC/LI-8360.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3103/2022, prazo 730 dias, em 
João Pessoa, em 14 de novembro de 2022. Para a atividade de: Construção do novo prédio da 
EEEF Tenente Lucena no município de João Pessoa-PB. Processo nº 2022-000144/TEC/LI-3601.
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