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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
21o  Mín.

36o  Máx.
21o Mín.

38o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,593  (compra) R$ 3,596  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,580  (compra) R$ 3,800  (venda)
EURO   R$ 4,086  (compra) R$ 4,091  (venda)

l Dia de Conscientização: Paraíba pode ter até 40 mil autistas. Página 6

l Viaduto cai na Índia e deixa pelo menos 150 pessoas soterradas. Página 11

l Regional Paraíba da SBRAFH será instalada no dia 9 de abril. Página 14

l Empresa de CG ganha prêmio nacional de qualidade empresarial. Página 15

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

sTF deixa Moro fora do 
processo contra Lula

Ministros mantiveram decisão de Teori Zavascki e in-
vestigações sobre Lula continuam no Supremo.  PÁGInA 9
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Gol de Placa

Os textos 
dos dois 
livros foram 
publicados, 
ao longo
dos últimos
25 anos, em 
jornais da PB

Manifestação em JP aconteceu em vários pontos do Centro e terminou no Ponto de Cem Réis

FOTO: Secom-PB

FOTOS: Ortilo Antônio e Allysson Teotônio

“Brincos, prá que te quero?” e “De paisagens e de outras 
tardes” marcam a estreia da professora na literatura.  PÁGInA 21

Campeonato Mundial de Beach Tê-
nis começa hoje e segue até domingo 
no Busto de Tamandaré.  PÁGInA 20

Ana Adelaide lança dois livros na FCJA

Tenistas internacionais 
jogam na orla da capital

Campinense

0 2x
Salgueiro

Convênio de cooperação 
entre o Governo e o 
Botafogo foi assinado 
ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho

Torcedor vai poder doar contribuição mensal de R$ 5 a R$ 50 
ao Botafogo por meio de desconto na conta de água.  PÁGInA 17

Cagepa fará campanha para o Belo

Editais Saúde

Pesquisa, inovação 
e desenvolvimento 
terão R$ 8 milhões

Governo do Estado
divulga novo estudo
sobre microcefalia

A Fundação de Apoio 
à Pesquisa da Paraíba vai 
publicar neste mês de abril 
novos editais de incentivo e 
investimento.  PÁGInA  14

Pesquisa realizada na Pa-
raíba em parceria com órgão 
norte-americano não encon-
trou relação entre a doença e o 
uso de inseticidas.  PÁGInA  8

No discurso durante o ato em defesa da democracia, que reuniu ontem 10 mil pessoas no Centro de João Pessoa, 
Ricardo Coutinho ressaltou: “A Paraíba, que nunca se calou, não terá dessa vez um governador covarde”.  PÁGInA 3

Ricardo: o Brasil precisa 
respeitar a democracia

AGEnDA culTuRAl Fique por den-
tro das atrações deste fim de semana 
em João Pessoa.  PÁGInA 24FO
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As forças de segurança pública da Pa-
raíba têm dado reiterados exemplos de 
rapidez e eficiência no combate ao crime. 
Prova desta competência e abnegação 
dos policiais paraibanos aconteceu há 
poucos dias, quando foram presos envol-
vidos no assalto à agência dos Correios do 
município de Juarez Távora.

No dia a dia da atividade das Polícias 
Civil e Militar, por exemplo, são dezenas 
de casos solucionados, inclusive com o 
encarceramento de acusados, para poste-
rior deliberação da Justiça. Isto sem falar 
no policiamento preventivo constante, 
que inibe uma ação mais ostensiva de 
marginais em todo o Estado.

Analisando o desempenho das polí-
cias paraibanas com isenção, percebe-se 
a disposição das tropas de proteger os 
cidadãos e o patrimônio destes, diutur-
namente, dentro dos parâmetros estabe-
lecidos pela lei. Se forem listados os casos 
de apenas uma semana, verificar-se-á 
quão diligente são as tropas.

Críticas infundadas tentam denegrir 
a imagem das polícias paraibanas peran-
te a sociedade, uma grave injustiça que 
se comete contra homens e mulheres que 
saem às ruas, de dia e de noite, expondo 
suas próprias vidas para garantir o bem
-estar de cidadãs e cidadãos, não importa 
a que classe social pertençam.

No entanto, os cidadãos e cidadãs de 
boa consciência percebem, por meio dos 
próprios noticiários dos meios de comu-
nicação, quando não da própria experiên-

cia individual, nos casos emergenciais, 
que as forças de segurança da Paraíba 
não medem esforços para cumprir, exem-
plarmente, suas funções.

O governador Ricardo Coutinho já 
manifestou publicamente o respeito que 
tem pelos policiais paraibanos. Esta con-
sideração, aliás, tem se traduzido na com-
pra de equipamentos modernos, além da 
capacitação da tropa e a promoção de 
policiais. Tudo o que está ao seu alcance, 
como gestor, ele não promete, faz.

Acontece que a criminalidade é um 
mal que atinge a sociedade brasileira 
como um todo. É um dos mais graves pro-
blemas sociais brasileiros da atualidade. 
Assaltos e homicídios, portanto, não são 
exclusividades da Paraíba. Por isso, o 
combate à violência pede o engajamento 
de todos – governo e sociedade. 

Os cidadãos e cidadãs devem recor-
rer aos policiais, quando deles, eventual-
mente, necessitarem. E o dever das forças 
públicas de segurança é atendê-los nas 
emergências. Mas a análise desta relação 
deve ser feita com imparcialidade, para 
que o serviço atinja o mais alto grau de 
eficácia.

A chamada “crítica positiva” é salutar. 
Mas as sugestões e elogios não podem ser 
esquecidos. São formas de colaborar para 
a maior eficiência das polícias. Na con-
tramão destas atitudes seguem a crítica 
infundada, a injúria, o falar mal por falar. 
Estes comportamentos só beneficiam os 
criminosos, o que é lamentável.

Editorial

Competência e abnegação
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PERnA RAsPADAnÃO AcREDItAPROjEtOs cultuRAIs

cPI DA lAgOA: OPOsIÇÃO PEDE lImInAR à justIÇA

‘Fica difícil a situação do go-
verno com a saída do PMDB da 
aliança, no que diz respeito à 
aprovação do impeachment’, 
perguntou a coluna ao de-
putado Anísio Maia (PT): “Os 
golpistas precisam de 342 
votos a favor do golpe em 
Plenário e sabemos que não 
terão. É necessário aproveitar 
a saída do PMDB para mudar a 
política econômica”, avaliou. 
E completou: “Qual a legiti-
midade do PMDB para falar 
sobre corrupção? Nenhuma”. 

“Estou com as duas per-
nas peladas, pagando 
R$ 300. Isso é um Brasil 
desmoralizado”. Do de-
putado João Gonçalves 
(PEN), ontem, na AL, ao 
protestar contra o exame 
toxicológico obrigatório 
para a renovação da car-
teira de habilitação – é 
feito com os pelos. Ainda 
cogitou mostrar as duas 
pernas raspadas com gi-
lete, mas desistiu: “Aqui 
não dá para mostrar”.

O Banco do Nordeste abriu 
inscrição – www.bancodo-
nordeste.gov.br – para se-
leção de projetos culturais, 
entre outras, nas áreas 
de cinema – curta e média 
metragem –, artes cênicas, 
literatura, música, artes 
plásticas, com orçamento 
até o limite de R$ 100 mil. 
Os projetos aprovados serão 
levados para apresentações 
nos centros culturais da en-
tidade no NE – na Paraíba, em 
Sousa, no Sertão paraibano.  

A vOltA DO PIvô DO mEnsAlÃO
Beneficiado com o perdão da pena pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no caso do Mensalão, o 
ex-deputado Roberto Jeffeson vai reassumir o comando do PTB daqui a duas semanas. Volta a 
presidir o partido que o ‘centro nervoso’ do escândalo que levou à prisão vários parlamentares e 
ministro do governo Lula, entre os quais os petistas José Genoíno e José Dirceu. Mesmo afastado 
do PTB, devido à prisão, Jerferson, na verdade, não deixou de comandá-lo: quem estava no posto 
desde 2012 é sua filha, a deputada Cristiane Brasil.  

O Palácio do Planalto começou a retomar os 
cargos federais que estavam em posse de 
parlamentares paraibanos do PMDB. Ontem, o 
diário oficial publicou as exonerações de Lúcio 
Matos, que comandava a Superintendência 
Federal de Agricultura e Pecuária na Paraíba, 
e Juscelino Miguel, que estava na Superinten-
dência Federal de Pesca e Aquicultura. Ambos 
eram indicados pelo deputado Hugo Motta.

cAnEtADA
PusERAm fOgO

Trajetória admirável

Há professores que se tornam basilares 
na vida das pessoas, fundamentais na cons-
trução da cidadania, assim como foi Aris-
tóteles que educou um magote de alunos. O 
professor é um utopista, assim como são os 
profetas que plantam sonhos ou o agricultor 
que espera o resultado das sementes. São ar-
tistas que trazem uma auréola que os identifi-
ca portadores de luzes.

Tivemos professores e os temos que ade-
rem ao ensino como sacerdócio, porque impul-
sionados por uma força estranha do bem servir. 

A começar pelos primeiros anos de vida, é 
junto aos professores que encontramos cami-
nhos que conduzam a formação cidadã. Pelo 
menos deveria ser assim, porque existem tan-
tas crianças sem acesso às escolas.

Percebia a extensão da alegria nos olhos 
de minhas tias professoras quando encontra-
vam ex-alunos, com sorriso de felicidade por 
que galgaram posições sociais a partir da base 
recebida na escola quando criança.

Preparei este preâmbulo antes de falar 
da professora Marinalva Freire da Silva, que 
ganhou um bonito perfil biobibliográfico or-
ganizado pelo poeta Luiz Fernandes da Silva 
e pelo professor Rafael Francisco Braz, que 
sabiamente denominaram de “Uma trajetória 
admirável”. Sempre a identifiquei como mon-
ga beneditina contemplativa, desde os tempos 
quando apresentado por dona Glauce Burity. O 
livro ajudou a confirmar minha intuição.

Como costumo ler o livro para depois re-
tornar ao prefácio – é uma forma de releitura 
da obra -, deparei-me com palavras esclare-
cedoras do professor Manoel Matusalém Sou-

sa lembrando a forma de vida que Marinalva 
abraçou, porque é uma pessoa que escuta a 
voz de Deus, a voz da razão para construir com 
diligência seu projeto de vida, que se estende 
para outros.

Os autores do perfil, um primo e um ex-alu-
no dela, afirmam logo no capítulo segundo, que 
“ela sempre escuta uma voz que lhe fala no fun-
do do coração ou de sua razão”.  Foi aí que con-
cluí minha identificação de que se trata de uma 
monja professora. Seu jeito compenetrado, nos 
encontros socioculturais mais escutando que 
verbalizando, apontava para esta maneira de ser.  

Marinalva me fez lembrar outra professo-
ra, igualmente artesã do silêncio, Maria Valéria 
Rezende que assimilou os ensinamentos do 
profeta libertador dom José Maria Pires, indo 
ao encontro dos desamparados que vivem nos 
rincões da Paraíba, como profetiza invisível, le-
vando saberes e conectando as crianças   para 
se tornarem cidadãos conscientes de seus de-
veres e seus direitos.      

Marinalva cedo se tornou aquilo que sem-
pre gostou de ser: professora. Mestra que “per-
cebe, vê e ouve tudo, mas segue calada como se 
nada soubesse”. Num exercício de paciência, as 
soluções chegam à forma que somente os mís-
ticos entendem. 

Quando se escrever a história dos gran-
des mestres do ensino na Paraíba, Marinalva 
Freire será capítulo à parte. O livro de Luiz Fer-
nandes e Rafael Braz ajudará na construção 
deste perfil porque escrito com simplicidade e 
contém palavras de ex-alunos que mostram a 
presença marcante nas salas de aulas. Por isso 
se tornou uma pessoa admirável. 

Quando se escrever a história dos grandes mestres do ensino  
na Paraíba, marinalva freire será capítulo à parte.”

Artigo josé nunes - jnunes48@hotmail.com

Por solicitação da coluna, 
o vereador Renato Martins 
(foto), do PSB, líder da 
bancada de oposição na 
Câmara de João Pessoa, 
enviou a peça jurídica que 
fundamentou o pedido de 
liminar à Justiça para via-
bilizar a instalação da CPI 
da Lagoa – foi protocolada 
ontem, na primeira Vara 
da Fazenda Pública, cujo 
titular é o juiz Marcos Sales. Na peça, o advogado Thiago Paes Fonseca Dantas argumenta que 
existem “inúmeros prejuízos decorrentes da não implementação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito pelo presidente da Câmara Municipal de João Pessoa [vereador Durval Ferreira], na 
medida em que com a possibilidade de conclusão da obra de recuperação do Parque Solon de 
Lucena, os trabalhos e prerrogativas inerentes às CPIs restariam demasiadamente prejudicados, 
prejudicando, inclusive, as vistorias, perícias e coleta de informações”. Os dez vereadores que 
assinaram o requerimento para a instalação do colegiado afirmam na peça que a Presidência da 
Câmara, de forma deliberada, atenta contra as regras regimentais e a legislação pertinente ao 
obstaculizar a instalação do colegiado: “O retardo propositado e o estabelecimento de procedi-
mentos contrários ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal implica, necessaria-
mente, em violação aos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis no caso”. A solicitação 
ainda sugere a aplicação de multa caso o legislativo descumpra a determinação de instalar a CPI.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“Precisamos é de bombeiros. Tinha 
um foguinho ali e a OAB jogou um 
balde de gasolina”. Do conselheiro 
federal da OAB na Paraíba, Fábio 
Andrade, ontem, numa emissora de 
televisão de João Pessoa. Contrário 
a participação da entidade em novo 
pedido de impeachment da presi-
dente Dilma, disse que foi voto ven-
cido quando da decisão da seccional 
paraibana de aderir ao movimento.
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Políticas

Ricardo participa de ato em defesa da 
democracia e diz que não vai ter golpe

Feliphe Rojas
Especial para A União

O ato político cultural em 
defesa da democracia e do Es-
tado de Direito levou cerca de 
10 mil pessoas (número esti-
mado pelos organizadores do 
evento) ao Ponto de Cem Réis 
no início da noite de ontem, em 
João Pessoa. A manifestação, 
organizada em nível estadual 
pela Frente Brasil Popular e 
pela Central Única dos Traba-
lhadores na Paraíba, faz parte 
de uma jornada nacional de 
lutas. Além da capital, Campina 
Grande e Cajazeiras registra-
ram mobilizações contrárias 
ao que consideram “golpe” 
contra a democracia brasileira.

A principal liderança polí-
tica a falar no palco foi o gover-
nador Ricardo Coutinho. “Nes-
se momento, a Paraíba, que 
nunca se calou, não terá um 
governador covarde, não!”, e 
em seguida ressaltou o Estado 
democrático: “O Brasil precisa 
mais do que nunca do respeito 
à democracia. Quem lê história 
sabe que somos produtos de 
uma época que foi muito di-
fícil para o nosso país, que foi 
a ditadura militar. Por isso é 

Governador da Paraíba 
também relembrou o 
regime militar no Brasil

Os vereadores que 
assinaram o pedido de 
instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Lagoa na Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) ingressaram com 
uma ação judicial no Tri-
bunal de Justiça exigindo 
que o Poder Legislativo 
municipal não seja omis-
so com a CPI da Lagoa. 

Em seu perfil na 
rede social Facebook, 
o líder da oposição, ve-
reador Renato Martins, 
publicou um desabafo, 
junto com uma foto ao 
lado de seu advogado, 
em frente ao Fórum Cí-
vel da Capital. 

“Depois de muito 
aguardar, cobrar na tri-
buna, na mídia e por 
ofício, que o presidente 
cumpra o regimento ins-
taurando a CPI da Lagoa, 
demos entrada coletiva 
em mandado de segu-
rança com pedido de 
liminar, está na 1ª Vara 
da Fazenda. Confiar que 
o Judiciário não permita 

essa intervenção do Exe-
cutivo contra a CPI”.

O pedido de instala-
ção da CPI para investigar 
denúncias apresentadas 
pela Controladoria Geral 
da União (CGU) de super-
faturamento das obras 
do Parque Solon de Luce-
na, a Lagoa, foi feito em 
8 de março na Câmara 
Municipal de João Pes-
soa. Dez vereadores assi-
naram o requerimento, 
sendo metade deles da 
base de sustentação do 
prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) na Casa.

Além dos vereado-
res da oposição – Rena-
to Martins (PSB), Raoni 
Mendes (DEM), Lucas de 
Britto (PSL), Zezinho Bo-
tafogo (PSB) e Fuba (PT) 
– também assinaram o 
requerimento para insta-
lação da CPI da Lagoa os 
governistas Bruno Farias 
(PPS), Djanilson Fonseca 
(PR), Chico do Sindicato 
(PP), Felipe Leitão (sem 
partido) e João dos San-
tos (PR).

Oposição pressiona 
Durval com ação judicial

CPI DA LAGOA

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou na manhã dessa 
quinta-feira (31), durante 
Sessão Ordinária realizada 
na Casa de Epitácio Pessoa, 
43 matérias, com destaque 
para a instituição do dia 
estadual em memória às 
vítimas de graves violações 
de direitos humanos ocor-
ridos na Paraíba durante o 
regime militar. A data defi-
nida no projeto, de autoria 
do presidente da Assem-
bleia, Adriano Galdino, foi o 
dia 31 de março.

O deputado Adriano 
Galdino definiu o objetivo 
como uma forma de garan-
tir a não repetição de vio-
lações aos direitos huma-
nos, bem como constituir 
um reconhecimento públi-
co da Paraíba em respeito 
às vítimas das violações 
ocorridas durante a dita-
dura militar e seus fami-
liares. “O propósito é para 
que a gente possa cada 
vez mais rememorar um 
período negro da história 
política do Brasil. Eu vivi 
um pouco daquele perío-
do, era um tempo difícil, 
de muita censura, descon-
fiança, uma época negra 
do Brasil e que as popu-
lações, principalmente 
os mais jovens precisam 
tomar conhecimento para 
que fatos daquela nature-
za não voltem a ocorrer 
nos dias de hoje”, pontuou.

A deputada Estela Be-
zerra parabenizou o presi-
dente Adriano Galdino pelo 
oportuno projeto de lei. 

ALPB cria dia em memória 
às vítimas do regime militar

DIREITOS HUMANOS TRE-PB alerta 
sobre o término 
do prazo para 
filiação partidária 

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
alerta aos pretensos postu-
lantes a cargos públicos ele-
tivos para o fim do prazo de 
filiação partidária, que se 
encerra neste sábado (4). 
De acordo com o Calendário 
Eleitoral deste ano, os pre-
tensos candidatos a prefei-
tos, vice-prefeitos e vereado-
res, que objetivem concorrer 
as eleições 2016, devem es-
tar com a filiação deferida 6 
meses antes do pleito.

Segundo a servidora da 
Corregedoria do TRE-PB, 
Cibele Fonseca Bissigo e 
Sousa, com a publicação da 
Reforma Eleitoral (Lei nº 
13.165/2015) o prazo para 
o encerramento da filiação 
partidária foi reduzido de um 
ano para seis meses e a data 
final deve ser respeitada por-
que não haverá prorrogação. 
“A filiação partidária é uma 
condição determinante para 
os pretensos candidatos, en-
tão quem não estiver filiado 
a uma agremiação partidária 
não poderá se candidatar”, 
explicou Cibele. 

Os pretensos candida-
tos que sejam servidores pú-
blicos também devem ficar 
atentos aos prazos de de-
sincompatibilização que va-
riam de 3 a 6 meses, de acor-
do com o cargo pretendido e 
o cargo ocupado, e também 
começam a findar neste sá-
bado. Essas datas podem 
ser consultadas no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE): www.tse.jus.br/juris-
prudencia/prazo-de-desin-
compatibilizacao.

Adriano Galdino (C) destacou o respeito aos perseguidos na ditadura

A Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) apro-
vou, na manhã des-
sa quinta-feira (31) o 
Projeto de Lei 570/15, 
do deputado Gervá-
sio Maia, que obriga 
empresas públicas e 
privadas a entregarem 
faturas de cobrança 
até cinco dias antes do 
vencimento.

A sexta Reunião 
Ordinária ocorreu no 
Plenário José Mariz e 
teve a participação da 
presidenta, deputada 
Estela Bezerra, além 
dos deputados Jeová 
Campos, Camila Tos-
cano, Branco Mendes, 
Olenka Maranhão e 
Tovar.

Ao todo, os parla-
mentares apreciaram 
onze matérias, sendo 
nove projetos de lei, 
um projeto de resolu-
ção e uma proposição e 
um parecer. Destes, seis 
foram aprovados.

Outro projeto de 
lei aprovado trata das 
faturas de serviços pú-
blicos foi o 556/2015, 
do deputado Tovar, que 
dispõe sobre o direito à 
inclusão do nome do 
cônjuge nas faturas dos 
consumidores. Também 
foi aprovado o Proje-
to de Lei 567/2015, do 
deputado Anísio Maia, 
que altera dispositivos 
da Lei nº 6.625, de 27 
de dezembro de 2011, 
para disciplinar as saí-
das de de emergência 
de casas de espetáculo.

Antecipação nas faturas

Renato Martins (E) disse confiar na isenção do Judiciário 
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importante dizer que não vai 
ter golpe nesse país”. Ricar-
do ainda criticou a cúpula do 
PMDB e a Câmara Federal por 
arquitetarem a saída de uma 
governante eleita democratica-
mente e que tem legitimidade, 
ao mesmo tempo que seus in-
tegrantes são investigados em 
esquemas de corrupção.

O palco foi montado no 
Ponto de Cem Réis ainda na 
quinta-feira para a manifesta-
ção que estava prevista para ter 
início às 18h. Por volta das 16h, 
os manifestantes estavam divi-
didos em várias concentrações: 
uma na Praça Rio Branco (do 
Sabadinho Bom); outra na Pra-
ça Presidente João Pessoa (dos 
Três Poderes) e outra em frente 
ao Liceu Paraibano, convergin-
do posteriormente para o Ponto 
de Cem Réis a partir das 17h30.

Outro político que expôs 
seu ponto de vista sobre a con-
juntura atual foi o deputado es-
tadual petista Anísio Maia. “Vi-
vemos dois movimentos hoje 
no Brasil: um de certa forma 
estimulado pela Rede Globo de 
Televisão e esse aqui no sentido 
oposto, um movimento dos se-
tores organizados da sociedade, 
sindicatos, entidades e artistas 
que vêm para cá com um ob-
jetivo político muito forte na 
cabeça. Aqui nós lutamos para 
que o Brasil continue evoluindo 
no sentido de distribuição de 
renda, programas sociais, so-

berania nacional. Essas grandes 
bandeiras que lutamos tanto 
para estabelecer. Eles chaco-
teiam conosco, que estamos co-
mendo mortadela e isso só mos-
tra o preconceito que eles têm 
do povo. Para eles as entidades 
populares não servem de nada. 
Eles odeiam as organizações po-
pulares”, explicou.

Golpe do Judiciário
Antes das apresentações 

culturais, o cientista político 

José Henrique Artigas, repre-
sentando a Frente Brasil Popu-
lar, discursou ao lado da estátua 
de Vidal de Negreiros. Em sua 
fala, fez uma retrospectiva his-
tórica do Brasil e dos eventos 
que culminaram na ditadura 
militar de 1964. Artigas com-
parou também a atuação do Ju-
diciário de hoje ao dos militares 
da época da ditadura.

“Vivemos a politização da 
Justiça quando os juízes, os tri-
bunais, o Ministério Público, a 

Polícia não agem para garantir 
o equilíbrio e preservar as leis 
e os princípios constitucionais. 
Ao contrário, o que estamos 
vendo nesses últimos momen-
tos é uma Justiça que vilipendia 
a nossa constituição, que nega 
direitos fundamentais de li-
berdades individuais. O que te-
mos visto é o fim da presunção 
da inocência. Quando um juiz 
toma um lado, é partidário, age 
como um político, não há mais 
Justiça. Não há mais equilíbrio, 

não há mais racionalidade. Pri-
sões preventivas injustificadas, 
interposição de grampos ile-
gais. Divulgação e investigação 
ilegal de grampos envolvendo 
personalidade com foro privi-
legiado. Advogados de defesa 
sem acesso aos autos dos pro-
cessos. Estes tipos de coisas só 
aconteciam no período da dita-
dura. O Judiciário está fazendo 
hoje o que os militares faziam 
na ditadura de 64”, afirmou.

Leia mais na página 8

Cerca de dez mil pessoas lotaram o Ponto de Cem Réis, no Centro de João Pessoa, para dizer não ao impeachment da presidente Dilma
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Políticas

Servidores da Saúde denunciam salários 
abaixo do mínimo e cobram melhorias

Representantes de pelo 
menos seis categorias da 
Saúde participaram de uma 
audiência pública bastante 
tumultuada na manhã dessa 
quinta-feira (31), na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP). O objetivo foi discu-
tir problemáticas enfrenta-
das pelas classes. Entre elas, 
disparidades nos Planos de 
Cargos, Carreira e Remune-
ração (PCCR), salários abaixo 
do mínimo, incorporação de 
gratificações no vencimento e 
isonomia entre todas as espe-
cialidades da Saúde, incluindo 
os médicos. 

O evento, proposto pelo 
vereador Raoni Mendes 
(DEM), pretendia encontrar 
soluções para os problemas 
apontados pelas categorias 
através do diálogo com o se-
cretário de Saúde da capital, 
Adalberto Fulgêncio.

Audiência pública na 
Câmara Municipal discutiu 
PCCR dos profissionais

Justificando o teor da au-
diência, Raoni alertou que as 
categorias reivindicam ques-
tões que há anos não tiveram 
providências efetivas do Exe-
cutivo. “Peço que a partir da-
qui haja providências, pois o 
discurso atual é de que tudo 
é culpa da crise, como se nada 
mais fosse possível de execu-
tar, nem devesse ser planejado. 
Adalberto Fulgêncio já avisou 
na CMJP que nenhum servidor 
ganha abaixo do mínimo. Ex-
pusemos em plenário um con-
tracheque revelando o contrá-
rio”, alegou o democrata. 

O secretário de Saúde de 
João Pessoa, Adalberto Ful-
gêncio, prometeu reabrir uma 
mesa permanente de negocia-
ções com as categorias, disse 
já estudar as divergências do 
PCCR e garantiu que algumas 
questões podem ser resolvidas 
de imediato. “Ninguém recebe 
abaixo do salário mínimo na 
Saúde. Se isso ocorre é por erro 
no sistema. Aconselho que nos 
procure para resolver a situa-
ção”, afirmou o secretário. 

FOTO: Olenilldo Nascimento/CMJP

O presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, ve-
reador Durval Ferreira (PP), 
intermediou nessa quinta-
feira (31) uma audiência 
do prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) com a comissão de 
profissionais de Saúde, lide-
rada pela presidente do Sin-
disaúde, Wanda Coeli. A au-
diência foi marcada para as 
18h dessa quinta-feira, 31, 
no prédio da Estação Cabo 
Branco. Até o fechamento 
desta edição a reportagem 
de A União não recebeu in-
formações sobre o desfecho. 

Dezenas de profissio-
nais de saúde do Município, 
entre técnicos de enferma-
gem, enfermeiros e agentes 
de saúde, estiveram na Câ-
mara pela manhã e chega-
ram a ocupar o plenário para 
protestar contra o governo 
municipal. Wanda Celi che-
gou a se acorrentar, como 
protesto, e disse que só sai-
ria dali se fosse recebida 
pelo prefeito. 

No final da manhã, o 
presidente Durval recebeu 
uma comissão em seu gabi-
nete e anunciou que o prefei-
to encontraria os servidores.

Participantes
Além da população, que 

lotou as galerias da CMJP, 
estiveram presentes o Sin-

dicato dos Agentes Comu-
nitários de Saúde do Muni-
cípio (Sindacs); o Sindicato 
dos Odontologistas da Paraí-

ba (Sindodonto-PB); Sindi-
cato dos Trabalhadores Pú-
blicos em Saúde no Estado 
da Paraíba (Sindsaúde-PB); 

além de representantes dos 
profissionais de laborató-
rios, de enfermagem e de 
fisioterapia.

O representante dos 
fisioterapeutas, Raimundo 
Chaves, pediu que todas as 
especialidades de Saúde se-
jam respeitadas a nível tra-
balhista e igualadas com os 
mesmos direitos, incluindo 
com os médicos. “Tenho 25 
anos de Município e uma 
remuneração de R$ 1.700, 
com especialização e mes-
trado. Peço que retomemos 
em tempo hábil as discus-
sões acerca do PCCR das 
categorias da Saúde e que 
não haja disparidade entre 
elas, pois a discriminação 
dos profissionais da Saúde 
com relação aos médicos 
é extrema. As equipes são 
multidisciplinares e não se 
faz saúde apenas com mé-
dicos”, salientou Raimundo 
Chaves. 

“Boa parte dos servidores 
da Saúde hoje recebe R$ 775,00, 
ou seja, menos que o salário vi-

gente. Essa é uma forma de in-
centivar e motivar o servidor?”, 
questionou o representante 
da classe dos laboratórios. “A 
gente se aposenta com um sa-
lário de R$ 1.200, que vai para 
R$ 1.700 para quem tem espe-
cialização, mestrado e douto-
rado. É um absurdo”, opinou a 
integrante do Sindodonto-PB. 

A presidente do Sindsaú-
de-PB, Wanda Celi, esclareceu 
que a Gratificação de Desem-
penho de Produção (GDP) 
que reivindicam é prevista 
para todos os profissionais 
de Saúde, e que não deveria 
ser utilizada para chegar ao 
valor mínimo a ser pago ao 
profissional. “Ela não precisa 
ser aprovada pelo Legislativo, 
pois é paga com os recursos 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Simplesmente só pre-
cisamos do Conselho Esta-
dual de Saúde para ter ela. É 
injusto passar três a quatro 

anos sem reajuste salarial”, 
lembrou Wanda.

O presidente do Sindacs, 
Júnior Leandro, quis saber 
o que houve com o repas-
se do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica 
(Pmaq), recurso financeiro 
passado mensalmente pelo 
Governo Federal para as 
equipes das Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS). 

“Ele seria mensal, pas-
sou a ser anual e estamos 
há quase um ano sem rece-
ber. Porém, a Prefeitura ob-
tém a verba mensalmente”, 
afirmou. “Também queria 
saber de Adalberto sobre 
o Projeto de Lei (PL) que 
pretende tornar a categoria 
regida por um regime esta-
tutário em vez de celetista. 
Gostaria que a classe tives-
se acesso e discutisse isso”, 
indagou Júnior Leandro.

Contracheque de servidora exibido como banner em plenário desmentiu secretário de Saúde sobre ninguém receber menos que o mínimo

Manifestantes cobram direitos ao prefeito; vereador ataca

Profissionais recebem R$ 775 mensais

Dinheiro foi gasto com festas, diz Zezinho

Lucas de Brito (PSL) afirmou que “a 
desculpa da crise dada pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP) pode 
ser um tiro pela culatra”. “Daqui a pou-
co o eleitor pode dizer nas urnas que a 
crise lhe fez abrir os olhos. Não valorizar 
o profissional havendo ‘gordura’ é in-
justiça. Como pode a Prefeitura, com 
tantos cargos comissionados, gastar 
R$ 15 milhões por ano com publicida-
de e menos de um salário mínimo com 
um profissional de Saúde? O que di-
zer dos cargos comissionados da PMJP, 
como as famosas ‘meninas super pode-
rosas’, funcionárias que recebem salá-
rios de secretários?”, questionou Lucas.  

O vereador Luís Flávio (PSDB) repro-
vou a estratégia de jogar uma classe con-
tra outra e salientou que apoia as catego-
rias. “Apoio as reivindicações no que diz 
respeito ao pagamento do salário mínimo 
e à luta pela incorporação da gratifica-
ção com fins de aposentadoria”, frisou. 

“Aqueles que recebem abaixo do 

salário mínimo vão receber acima dis-
so? Os servidores que estão sem reajus-
te terão? Haverá revisão do PCCR? Os 
agentes de saúde terão a gratificação 
a qual têm direito?”, perguntou Bruno 
Farias (PPS), dizendo que não aguenta 
mais o que chamou de “mesa perma-
nente de embromação”.  

Falha nos cadastros
“Nossa proposta é fazer uma co-

missão com participantes de todas as 
categorias para discutirmos as incon-
gruências do PCCR. Já temos um estu-
do prévio, está fácil de constituirmos 
uma proposta concreta acerca disso. Se 
alguém estiver recebendo menos do 
que o salário mínimo, nos procure para 
regularizar isso, pois é um dever nos-
so pagar o mínimo e esta disparidade 
não consta em nossos cadastros. Vamos 
também reabrir a mesa permanente de 
negociação”, garantiu o secretário de 
Saúde, Adalberto Fulgêncio.

“Mesa permanente de embromação”

José Alves
zavieira2@gmail.com

Para o vereador Zezi-
nho do Botafogo, a situação 
na Prefeitura Municipal de 
João Pessoa está complica-
da para todas as categorias, 
principalmente para os ser-
vidores, da Saúde, Educação, 
engenheiros e guarda muni-
cipal e todos receberam do 
prefeito Luciano Cartaxo, 
ainda durante a campanha 
que teriam a situação resol-
vida, mas ele tá deixando 
tudo para depois porque vai 
entrar o período eleitoral e 
não vai ter mais condição de 
resolver a situação de ne-
nhuma categoria.

“Quando o prefeito diz 
que não pode resolver nada 
em razão da questão econô-
mica do País, é tudo balela 
e as finanças da Prefeitura 
da capital não vão bem por-
que ele afundou os cofres 
públicos. O prefeito Cartaxo 
assumiu a prefeitura com 
muito dinheiro em caixa, 
mas não estava preparado 
para assumir uma cidade 
como João Pessoa e o di-
nheiro que existia foi gasto 

em pagamento de festas e 
shows caríssimos para a 
cidade”, ressaltou Zezinho, 
enfatizando que o municí-
pio está vivendo um caos 
total e o pior momento de 
sua história.

O parlamentar disse 
que a situação do Estado da 
Paraíba é bem diferente da 
situação da cidade de João 
Pessoa. “O governador Ri-
cardo Coutinho está fazen-
do e muito bem, o dever de 
casa, e quando existe algum 
problema ele recebe as lide-
ranças sindicais e conversa 

mostrando a verdade, mas 
o prefeito Cartaxo, além de 
não receber as categorias, 
fica enganando todo mundo 
e investindo em propagan-
da enganosa”.

Zezinho disse ainda que 
as categorias profissionais 
não estão pedindo reajuste 
não, eles querem o que a lei 
manda a prefeitura pagar, 
mas não estão recebendo. A 
Educação teve aumento zero 
e o presidente do Sindicato 
dos Professores, Daniel de 
Assis, chegou a solicitar uma 
CPI na Educação.

Durval intermedia 
audiência na Estação

Fuba se solidariza com agentes
Por causa da ocupação do 

plenário da Câmara Municipal 
de Vereadores de João Pessoa 
pelos profissionais de saúde 
do Município, em especial os 
agentes de saúde, causada pela 
fala do secretário Municipal de 
Saúde Adalberto Fulgêncio du-
rante a Audiência Pública, foi 
adiada a outra Audiência Pú-
blica proposta pelo vereador 
Fuba para debater o Estado 
Democrático de Direito. 

“Me solidarizo com os 
agentes que estão ocupando 
o plenário da Casa, e sei que 
a motivação é justa e correta. 
Eles estão pedindo apenas 
o que é de direito, e infeliz-
mente a Prefeitura, através 
do secretário Adalberto Ful-
gêncio, não está respeitan-
do”, explicou Fuba. 

Durante a ocupação, a 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos em 
Saúde no Estado do Paraíba 
(Sindisaúde), Wanda Celi, se 
acorrentou na tribuna e afir-
mou que só irá deixar o local 
quando for recebida pelo 
prefeito Luciano Cartaxo. 

 Usando o microfone do 
plenário, o vereador Fuba 
enfatizou que a Câmara é do 

povo, e ali estava sendo exer-
cido o direito assegurado 
pela Constituição e que faz 
parte da Democracia: “Aqui 
temos o exemplo de como 
precisamos defender a nossa 
Democracia, e hoje essa mo-
bilização, em busca dos direi-
tos de uma categoria, aconte-
ceu na véspera dos 52 anos 
do Golpe Militar. Nada mais 
emblemático do que isso”.

Os convidados para 
compor a mesa da Audiên-
cia “A Importância da Defesa 
do Estado Democrático de 
Direito” estavam na Casa de 
Napoleão Laureano, e tam-
bém se solidarizaram com os 
manifestantes.

Eles estão 
pedindo apenas 
o que é de 
direito, e infe-
lizmente a Pre-
feitura não está 
respeitando
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Uma construção cole-
tiva, para avaliar os proble-
mas e elencar as soluções 
para o Centro Histórico de 
João Pessoa. Com essa pro-
posta acontece na capital 
paraibana, hoje e amanhã, 
o seminário “Plano Estraté-
gico de Governo para o Cen-
tro Histórico de João Pessoa: 
Pensando Coletivamente”. A 
iniciativa visa elaborar uma 
diagnose e consequente-
mente as estratégias de en-
frentamento da problemá-
tica que envolve os Centros 
Históricos da Paraíba, ini-
ciando pela cidade de João 
Pessoa. 

O plano visa a cons-
trução e implementação de 
uma política estadual, com 
a participação e o engaja-
mento das diversas esferas e 
setores sociais, na busca por 
soluções que possibilite a re-
qualificação desse setor, por 
meio de uma gestão integra-
da e contínua. O seminário 
abriu inscrição prévia para a 
participação de 100 pessoas, 
entre representantes do po-
der público, comerciantes, 
moradores e agentes preser-
vacionistas e culturais que 
atuam no Varadouro. 

A abertura acontece 
hoje, às 19h, no Auditório 
da Academia Paraibana de 
Letras. Amanhã, às 8h30, no 

Seminário discute  plano 
estratégico do governo 
hoje e amanhã na capital

Iphaep debate o Centro Histórico 
PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Centro Cultural São Francis-
co, será iniciado o seminário 
com a palestra intitulada 
“Caminhos & Possibilida-
des para Requalificação dos 
Centros Históricos”. As dis-
cussões e formações de 
Frentes de Trabalho serão 
realizadas durante todo o 
sábado, no mesmo local. 

A iniciativa do Governo 

do Estado será efetivada por 
meio do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba (Ipha-
ep), juntamente com o Gru-
po de Trabalho Centro His-
tórico de João Pessoa. 

O GT surgiu da neces-
sidade de estabelecer dis-
cussões sobre as diversas 
questões relativas ao Cen-

tro Histórico, no sentido 
de se efetivar a sua defesa, 
proteção e requalificação, 
e é formado por, além dos 
servidores do Governo do 
Estado, representantes do 
Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural de João Pessoa, 
Fóruns de Patrimônio Histó-
rico e Cultural, Produtores 
Culturais e Cultura Popular, 

Conselho Estadual de Políti-
ca Cultural da Paraíba, Vara-
douro Cultural e Instituto de 
Arquitetos do Brasil/ Sessão 
da Paraíba.

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figuei-
rêdo, revela que o documen-
to que originou o seminário 
foi escrito coletivamente. 
“A ideia é que se favoreça 

a governança, em prol da 
preservação do sítio urbano 
histórico, para que seja pos-
sível se qualificar a vida dos 
cidadãos que habitam, tran-
sitam e visitam essa parte 
peculiar da cidade”. 

Segundo ela, o obje-
tivo central do encontro é 
construir uma diagnose que 
permita identificar os pro-
blemas e que possa inter-
mediar, junto às instâncias 
pertinentes, a efetivação de 
ações imediatas para o Cen-
tro Histórico de João Pessoa. 
“Nossa ideia é buscar unir 
forças com inúmeras par-
cerias do poder público e 
privado à população de João 
Pessoa, além de agentes cul-
turais e de preservação que 
atuam no Centro Histórico”. 

Ao final do seminário, 
a ideia é que se possa cons-
truir um documento geral 
e que seja fruto da partici-
pação de todos, apontando 
soluções para o enfrenta-
mento dos problemas diver-
sos por que passa o Centro 
Histórico. “Teremos, por-
tanto, um Plano Estratégico 
de Governo, construído co-
letivamente, que insere as 
diversas políticas públicas 
de governo, as entidades e 
sociedade em geral, para as-
sumirmos papéis de corres-
ponsabilidades, na questão 
da preservação, viabilidade 
e sustentabilidade do nosso 
Centro Histórico”, explica 
Cassandra Figueirêdo. 

A Praça Anthenor Navarro será uma das áreas contempladas pelo Plano Estratégico do Governo, que será construído coletivamente

O seminário “Plano Estratégico de 
Governo para o Centro Histórico de João 
Pessoa: Pensando Coletivamente” come-
ça às 19h de hoje, com a composição da 
mesa oficial. Em seguida, acontece uma 
roda de conversa para apresentação do 
trabalho desenvolvido pelo grupo Va-
radouro Cultural, o documentário “Um 
Varadouro Cultural”, que foi produzido 
entre 2014/2015 e tem 44 minutos de du-
ração. 

Com direção de João Paulo Palitot 
e Rayan Lins, o filme mostra o cotidiano 
e as reivindicações dos grupos culturais, 
agentes memorialísticos e ONGs que, nos 
últimos anos, vêm ocupando a região his-
tórica. Utilizando-se de uma linguagem 
ágil, é um mergulho na vivência das várias 
“tribos” e das pessoas da comunidade; dos 
milhares de pessoenses que moram, usu-

fruem e mantêm viva a resistência do Por-
to do Capim e do Varadouro.

Amanhã, a programação está inteira-
mente voltada para o debate dos proble-
mas do Centro Histórico de João Pessoa. O 
credenciamento dos participantes começa 
às 8h30, seguido da mesa redonda “Cami-
nhos & Possibilidades para Requalificação 
dos Centros Históricos”. Com mediação de 
Cassandra Figueirêdo, para a mesa foram 
convidados o engenheiro João Azevedo e 
o arquiteto e urbanista Pedro Rossi. 

Ainda na parte da manhã, a partir das 
11h, serão apresentadas as Frentes de Tra-
balho através de uma metodologia par-
ticipativa, divididas em oito perspectivas: 
Arte/Cultura, Comércio, Habitação, Educa-
ção, Desenvolvimento Humano (Assistên-
cia Social), Segurança, Saúde e Turismo. No 
início da tarde, o público será articulado 

compondo quatro Frentes de Trabalho.  
“Os mediadores das Frentes de Traba-

lho vão estar responsáveis por fazer uma 
apresentação individual dos participantes 
do grupo e explicitar qual a sua relação 
com a Frente, os problemas e questões 
apontadas e os caminhos possíveis”, reve-
la Márcia Albuquerque, coordenadora de 
Assuntos Históricos, Artísticos e Culturais. 

Na segunda parte do trabalho, está 
previsto que cada mediador de GT faça a 
leitura de todas as problemáticas apon-
tadas e elenque quais as soluções defen-
didas. Logo após o final do seminário, o 
mediador será responsável, ainda, pela co-
municação dos seguintes encaminhamen-
tos: enviar, através de email, o documento 
original/diagnose para todos os partici-
pantes e comunicar a data da próxima reu-
nião do Grupo de Trabalho.  

Documentário sobre Varadouro abre programação

A capital paraibana nasceu em 1585, 
quando os portugueses aportaram no 
Rio Sanhauá, na região do Varadouro. 
Por isso, é considerada como a terceira 
cidade mais antiga do Brasil, sendo tom-
bada pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan). 

Desde 6 de dezembro de 2007, es-
tão protegidos cerca de 700 edificações, 
entre casarios, igrejas e ruas. A proposta 
do tombamento nacional havia surgido 
cinco anos antes, em 2002, através de 
uma solicitação enviada ao Ministério 
da Cultura, por uma entidade que tinha 
atuação destacada na região do Vara-
douro: a Associação Centro Histórico 
Vivo (Achervo). 

Já o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep) atuava na área histórica desde 
1982. Naquele ano, foi criada a Delimi-
tação Inicial do Centro Histórico de João 
Pessoa através do Decreto nº 9.484, que 
contemplava aproximadamente 2 mil 
imóveis. Mas foi a partir do Decreto nº 
25.138, de 2004, que se redefiniu o pe-
rímetro de tombamento do CHJP, o que 
instituiu várias mudanças na preservação 

Terceira cidade mais antiga é tombada pelo Iphan 

O Iphaep, criado pelo De-
creto no 5.255/71, completa 45 
anos de atuação em 31 de mar-
ço com a finalidade de promo-
ver a preservação, conservação 
e restauração dos bens culturais 
do Estado, articulando o diálo-
go com entidades municipais, 
estaduais, regionais, federais, 
paraestatais e internacionais, 
para a conservação, restaura-
ção, preservação, cadastramen-
to e tombamento de bens mó-
veis e imóveis considerados de 
valor histórico, artístico e cul-
tural. Ao longo de quase meio 
século, o instituto vem demons-
trando seu compromisso com a 
proteção de vários bens tomba-
dos e 15 Centros Históricos pro-
tegidos. 

Consciente do seu compro-
misso com a sociedade e com os 
princípios de responsabilidade 
ética para com o Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural, 
o Iphaep acredita que o Semi-
nário “Plano Estratégico de 
Governo para o Centro Histó-
rico de João Pessoa: Pensando 
Coletivamente” é um momen-
to singular por proporcionar 
um espaço de discussão rico em 
possibilidades de conhecimen-
to e amadurecimento sobre as 
problemáticas dos Centros His-
tóricos. Assim, neste momento 
significativo, na comemoração 
de seus 45 anos de existência, o 
Iphaep intensifica seu compro-
metimento com o Patrimônio 
Histórico e Artístico Paraibano 
como caminho para a preser-
vação da memória e o fortale-
cimento da identidade social e 
histórica paraibana, visto que 
só preserva quem reconhece e 
se reconhece nos espaços. 

Evento marca 45 
anos do instituto

histórica da capital paraibana: a área de 
tombamento foi ampliada em quase três 
vezes e os imóveis protegidos passaram 
a ser cerca de 6 mil.

O decreto, que permanece em vi-
gor, também define a classificação de 
duas áreas: a APR (Área de Proteção Ri-
gorosa, com 1.577.753,98 m²) e a APE 

(Área de Proteção de Entorno, com 
2.516.862,72 m²). Quanto às edifica-
ções, elas estão classificadas em quatro 
grupos: Edificação de Conservação To-
tal (CT), Edificação de Conservação Par-
cial (CP), Edificação de Renovação Con-
trolada (RC) e Edificação de Renovação 
Total (RT). 

Capital da Paraíba nasceu às margens do Rio Sanhauá, na regiao do Varadouro

FOTOS: Marcos Russo
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Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo é comemorado amanhã
Na Paraíba, estima-se 
que existam de 30 
a 40 mil autistas

Estudo da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
aponta que para 88 nascidos 
nos países ocidentais, um é 
autista, observando-se uma 
prevalência no sexo masculi-
no (há uma estimativa de que 
o autismo acomete de três 
a quatro meninos para cada 
menina). Com base nesses da-
dos, estima-se que na Paraíba 
existam 30 a 40 mil autistas.

Amanhã, dia 2 de abril, 
se comemora o Dia Mundial 
da Conscientização do Autis-
mo. A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) instituiu a 
data com o objetivo de se mo-
bilizar, para mostrar ao mun-
do que há pessoas um pouco 
diferente das outras, mas que, 
na sua essência, são tão hu-
manas quanto às demais. 

O autismo é uma síndro-
me definida por alterações 
presentes desde idades muito 
precoces, tipicamente antes 
dos três anos de idade, e que 

se caracteriza sempre por 
desvios qualitativos na comu-
nicação, interação social e no 
uso da imaginação com apre-
sentação de problemas com-
portamentais. Portanto, os 
pais devem ficar atentos caso 
a criança apresente dificulda-
des ou alterações nas áreas 
da comunicação, da interação 
social e no uso da imaginação, 
porque ela pode estar desen-
volvendo o autismo.

Estes distúrbios do com-
portamento costumam ser 
notados antes dos três anos de 
idade e o diagnóstico precoce 
do autismo permite a indica-
ção antecipada de tratamento. 
Essa, inclusive, é a principal 
dificuldade das famílias: fal-
ta capacitação médica para 
o diagnóstico precoce do au-
tismo. Isso se deve principal-
mente ao fato de que não há 
um diagnóstico médico para 
os casos, ou seja, não se trata 
de uma síndrome que possa 
ser identificada por meio de 
um exame laboratorial ou de 
imagem. Assim o diagnóstico 
deve ser feito clinicamente, 
pela entrevista e histórico do 
paciente, analisando-se uma 
combinação de fatores. 

Foto: Divulgação

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Associação promove atendimento multidisciplinar

Funad tem serviço especializado e atende 147 usuários

Devido as dificuldades  
enfrentadas pelos familiares 
dos autistas em relação a falta 
de profissionais capacitados 
para o tratamento da síndro-
me nasceu a Associação de 
Amigos do Autista da Paraíba 
(AMA-PB). Uma instituição 
sem fins lucrativos que se 
mantêm com recursos parti-
culares, doações de colabora-
dores, promoções e eventos, 
fundada legalmente no dia 13 
de abril de 2004, sendo ela 
formada por pais de crianças 
portadoras de autismo e ou-
tros transtornos invasivos do 
desenvolvimento.

De acordo com a médi-
ca Lourdes de Fátima Soares 
de Almeida, atual presiden-
te, a AMA tem como objetivo 
promover atendimento mul-
tidisciplinar especializado e 
capacitação de psicólogos, 
fonoaudiólogos, pedagogos, 
psicopedagogos, terapeutas 
ocupacionais, professores 
de educação física e de mú-
sica, para utilizar técnicas 
psicopedagógico e motora 
em prol do desenvolvimen-
to das crianças. Atualmen-
te ela atende a cerca de 35 
crianças em sua sede na 
Rua Pedro Ramos Coutinho, 

17, no Jardim 13 de Maio, 
em João Pessoa.

“O nosso foco é orientar 
e apoiar os pais que enfren-
tam o desafio de cuidar de 
uma criança tão especial e os 
problemas enfrentados no 
seu dia a dia”, destacou a mé-
dica. Conforme ela, dentre os 
problemas enfrentados pelo 
autista na sociedade está a 
falta de conhecimento sobre 
a doença porque ninguém 
sabe o que é o autismo, já 
que eles são perfeitos fisica-
mente, mas têm uma defici-
ência intelectual. 

Por conta disso, o autis-

ta chega aos locais e chama 
atenção porque têm manias 
diferentes das pessoas, têm 
outra característica ao falar 
ou se expressar, muitas ve-
zes eles tem hiperatividade. 
“Nós precisamos muito re-
passar informações para que 
as pessoas saibam o que é 
o autismo porque as outras 
síndromes são caracteriza-
das no aspecto da pessoa, 
enquanto que no autista ela 
não tem características físi-
cas”, alertou a médica. 

Informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3185-9631. 

A Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad) 
é o único órgão público na 
Paraíba que trata o autista. 
Por meio do Serviço Espe-
cializado em Reabilitação 
Intelectual (Seri), realiza 
atendimento a 147 usuários 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Mas, segun-
do a coordenadora do setor, 
Elisabete de Medeiros San-

tos, 130 crianças e/ou ado-
lescentes com diagnóstico 
de autismo estão em lista de 
espera. 

Segundo ela, o número 
da lista de espera tem au-
mentado nos últimos anos 
devido às abordagens que a 
mídia vem realizando sobre 
o assunto e aos avanços con-
quistados pela efetivação de 
políticas públicas voltadas 
às pessoas com deficiência. 

Na Funad são oferecidos os 
seguintes serviços de reabi-
litação: Setting Terapêutico 
(avaliação e confirmação 
de diagnóstico); atividades 
lúdicas; habilidades cogniti-
vas; musicoterapia; ativida-
de aquática; fonoaudiologia; 
psicologia e capoeira.

Para ter acesso aos ser-
viços prestados pela Funad 
é necessário procurar ini-
cialmente a Coordenado-

ria de Triagem e Diagnós-
tico (Cordi), de segunda a 
sexta-feira, nos dois turnos 
(manhã e tarde), com aten-
dimento por ordem de che-
gada. A pessoa deve estar 
munida de documentos pes-
soais como cartão do SUS, 
comprovante de residên-
cia, certidão de nascimento 
(crianças/adolescentes), 
CPF, carteira de identidade e 
uma foto 3X4.

Saiba MaiS

A data
a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 2 

de abril como o Dia Mundial da Consciência do autismo. Mo-
bilizou-se, assim, para mostrar ao mundo que há pessoas um 
pouco diferente das outras, mas que, na sua essência, são tão 
humanas quanto as outras, podendo enfrentar as dificuldades e 
as barreiras que a sociedade lhes apresenta. alguns conseguem 
mesmo constituir família e ter uma vida profissional normal.

Autismo
É uma síndrome definida por alterações presentes desde 

idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de 
idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos 
na comunicação, interação social e no uso da imaginação com 
apresentação de problemas comportamentais. Essa síndrome 
vem crescendo bastante. Conforme estatísticas realizadas 
até o ano passado, de cada 110 crianças uma era autista. Hoje 
esse dado já é de cada 88 crianças nascidas uma é autista.

Sinais do autismo
O primeiro sinal é a falta de contato visual. O bebê não 

olha nos olhos da mãe; seu olhar fica vagando, sem se fixar. 
Outros sinais de alerta são a falta de resposta de bebê a 
estímulos do ambiente – ele não dá “tchauzinho”, não manda 
beijos, não se vira quando é chamado, assim como raramente 
sorri ou balbucia. Também é comum que uma criança autista 
não goste de ser tocada, esquivando-se e até mesmo tornan-
do-se agressiva para evitar o contato físico.

Predisposição ao autismo 
Não se sabe a causa do autismo e por isso não existe 

uma cura para a síndrome. O que existem são métodos que 
visa proporcionar o desenvolvimento de habilidades para sua 
independência e seu convívio na sociedade.

O Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF/PB), a Prefeitura 
de Santa Rita e o Hospital Mater-
nidade Governador Flávio Ribei-
ro Coutinho firmaram Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC)  
para manter os atendimentos 
médicos por parte do município 
através do hospital filantrópico.

Para que os serviços conti-
nuem em funcionamento e a 
população tenha acesso à saú-
de, a prefeitura compromete-se 
a complementar os recursos fe-
derais com recursos próprios.

Buscando maior transpa-
rência no Convênio 01/2015 

firmado entre as duas partes, 
o TAC, assinado na terça-feira 
(22), estabelece que a prefeitura 
e o hospital manterão uma co-
missão integrada por três servi-
dores indicados pelo hospital e 
três pela Secretaria Municipal de 
Saúde, que mensalmente irá di-
vulgar os resultados dos termos 
do convênio. A prefeitura ain-
da se compromete em divulgar, 
no prazo de dez dias, no portal 
da internet, nas rádios, no Con-
selho Municipal de Saúde, no 
hospital e em outros meios de 
comunicação, os termos do TAC 
e do convênio, com seus quanti-

tativos físicos e financeiros.
O hospital também se com-

promete a apresentar ao muni-
cípio e ao Ministério Público Fe-
deral e Estadual, no prazo de 60 
dias, plano operativo da unida-
de de saúde, a partir do convê-
nio. Compromete-se, ainda, em 
manter o serviço de Ouvidoria 
para que a qualidade na presta-
ção de serviços à população seja 
aferida, fortalecendo, dessa for-
ma, a participação da sociedade 
na avaliação e fiscalização da 
qualidade dos serviços de saúde. 

De acordo com o procu-
rador regional dos Direitos do 

Cidadão, José Godoy Bezerra 
de Souza, o TAC traz benefícios 
fundamentais. “O Hospital Ma-
ternidade faz três mil atendi-
mentos por mês. É um hospital 
modelo e o fechamento dele 
seria dar fim a um bom serviço 
e, ao mesmo tempo, superlotar 
os demais hospitais com três mil 
pessoas que não teriam mais 
esse atendimento e teriam que 
procurar o restante da rede”.

Para o prefeito de Santa 
Rita, Severino Alves Barbosa Fi-
lho, o acordo foi importantíssi-
mo, já que a maternidade esta-
va prestes a fechar. “Apesar de 

nós, prefeitura e direção, termos 
o pensamento de não deixar fe-
char, não tínhamos encontrado 
um dispositivo legal para tal, e 
isso só foi conseguido devido 
à intermediação do MPF. E aí 
quem ganha com isso é a cidade 
de Santa Rita e também as cida-
des circunvizinhas que usam a 
maternidade”, pontuou.

Em caso de descumprimen-
to de quaisquer das obrigações 
previstas no TAC, a prefeitura de 
Santa Rita e o hospital pagarão 
multa diária no valor equivalen-
te a R$ 5 mil por item descum-
prido. 

Órgãos firmam TaC para manter unidade funcionando
HoSPItAL DE SANtA RItA
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Embratur vai divulgar Paraíba 
no Chile, Uruguai e Argentina
PBtur enviará o material, 
que será encaminhado aos 
três países do Mercosul

O Governo da Paraíba, 
por meio da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), 
irá intensificar a divulgação 
dos roteiros em três países 
do Mercosul - Chile, Uruguai 
e Argentina. De acordo com 
a técnica da estatal, Débora 
Luna, a PBTur deve encami-
nhar para a Embratur (Insti-
tuto Brasileiro de Turismo) 
material institucional, que 
redistribuirá para os escri-
tórios dos três países.

Débora Luna se reu-
niu com a gerente executi-
va da Promo - Inteligência 
Turística, contratada pela 
Embratur para gerenciar 
as ações da Embratur nos 
mercados chileno, uruguaio 
e argentino, Eliana Caval-
canti. Ficou acertada uma 
nova reunião para definir 
as ações no exterior.

De acordo com a pre-
sidente da PBTur, Ruth 
Avelino, essa nova ação de 
marketing da estatal no 
Mercosul faz parte de uma 
programação que vem sen-
do desenvolvida ao longo 
dos últimos quatro anos. 
“Estamos investindo forte 

Paraíba participou até ontem, em São Paulo, da WTM Latin America, e recebeu muitos operadores e agentes de viagens internacionais 

nesses mercados, amplian-
do o leque de oportunidade 
de atrair turistas de outros 
países”, disse a executiva.

 
WTM Latin America
A Paraíba participou 

da WTM Latin America, even-
to que começou terça-feira 
(29), e terminou ontem, em 
São Paulo. O espaço da PB-
Tur no estande da Embra-
tur tem sido um dos mais 
movimentados, segundo 
Débora Luna, com mui-
tos operadores e agentes 
de viagens internacionais, 
com Argentina, México e 
Colômbia.

Na opinião da presi-
dente da PBTur, Ruth Ave-
lino, a Paraíba tem intensi-
ficado a presença em feiras 
internacionais, buscando 
comungar com a política 
da Embratur de diversificar 
os produtos oferecidos em 
outros mercados, como o 
europeu e sul-americano. O 
Estado, segundo Ruth Ave-
lino, está apresentando na 
WTM os festejos juninos, 
com ênfase no promovido 
em Campina Grande, que 
leva o título de maior do 
mundo.

A própria Embratur, 
pontua a presidente da PB-
Tur, inseriu a festa de Cam-

pina Grande no seu portfólio 
nas campanhas promocio-
nais no exterior como even-

tos que cultivam as manifes-
tações culturais brasileiras. 
Na WTM, a PBTur coordena 

o espaço da Paraíba, que 
conta também com a parce-
ria da Prefeitura de Campina 

Grande, hoteleiros - que re-
presentam a Associação Bra-
sileira (ABIH) e receptivo.

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

A cidade de Caja-
zeiras abre hoje a 2ª 
edição da campanha 
contra as drogas, de 
iniciativa do Coman-
do do Batalhão de Po-
lícia Militar (6º BPM), 
com o envolvimento 
de outras instituições 
públicas em nível mu-
nicipal, estadual e fe-
deral, além de clubes 
de serviços e entida-
des representativas 
dos diversos segmen-
tos da sociedade civil 
organizada.

O lançamento 
será na Praça Dom 
João da Mata (Pra-
ça da Prefeitura Mu-
nicipal), a partir das 
16h, com discursos 
de autoridades, apre-
sentações artísticas, 
inclusive, da banda 
da Polícia Militar de 
Patos, e anúncio da 
programação a ser 
desenvolvida durante 
o ano, contemplando, 
principalmente, even-
tos educativos e ações 
preventivas.

O comandante do 
6º BPM, coronel Enéas 
Cunha Rolim, anteci-
pou alguns eventos 
já programados para 
este mês de abril. No 
próximo dia 5, have-
rá Sessão Especial da 
Câmara Municipal; no 
dia 10, Marcha con-
tra as Drogas, inicia-
tiva da Paróquia São 

João Bosco, e no dia 
21, Corrida Tiraden-
tes, organizada pelo 
Batalhão. São even-
tos, segundo ele, que 
já estão sendo prepa-
rados para o mês de 
abril.

Denominado de 
“Cajazeiras sem Dro-
gas”, o movimento 
deverá mais uma vez 
mobilizar significati-
va parcela da socie-
dade, com palestras 
e debates nas esco-
las da cidade, com o 
apoio das Secretarias 
de Educação do Es-
tado e do município, 
além também de ou-
tras ações envolvendo 
outros setores sociais. 
Para o comandante 
do 6º BPM, a ideia é 
mobilizar a sociedade 
de Cajazeiras numa 
grande campanha 
contra o avanço das 
drogas, a exemplo do 
que ocorreu no ano 
passado.

Campanha contra as 
drogas é aberta hoje

EM CAJAZEIRAS

O Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social (Creas Polo Regional) 
de São José dos Cordeiros, na 
microrregião do Cariri, dis-
tante 230km de João Pessoa, 
realizou na quarta-feira (30) 
roda de diálogo com os con-
selheiros tutelares de sete 
municípios da região. O obje-
tivo é melhorar o atendimen-
to a criança e adolescente, 
garantindo assim o cumpri-
mento do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA).  

Os Creas Polos Regionais 
são mantidos pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
e atendem a todo tipo de 

direito violado por meio de 
uma equipe formada por co-
ordenador, assistente social, 
psicólogo, educador social e 
advogado. Em toda Paraíba 
existem 26 Creas Polos Re-
gionais que, juntos, assistem 
a população de mais de 150 
municípios paraibanos. 

Programação
Participaram do evento 

no Creas Polo Regional de 
São José dos Cordeiros 34 
conselheiros dos municípios 
de Amparo, Cacimbas, Coxi-
xola, Parari, São João do Ca-
riri, São José dos Cordeiros e 
Serra Branca. 

Na programação fo-
ram discutidos durante 

todo o dia a Lei Federal nº 
12.696/12, que altera os Ar-
tigos 132, 134, 135 e 139 da 
Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente), para 
dispor sobre os Conselhos 
Tutelares.

Também foram repas-
sadas as definições e atri-
buições do Conselho Tute-
lar, Direitos Fundamentais e 
Medidas de Proteção (ECA), 
além de informações sobre 
ato infracional e medidas só-
cioeducativas (ECA/Sinase), 
assim como técnicas de ela-
boração de requerimentos, 
encaminhamentos e demais 
documentos utilizados pelo 
Conselho Tutelar. 

Creas realiza roda de diálogo 
com conselheiros tutelares 

SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS Mobilidade 
urbana da região 
metropolitana é 
tema de debate

A Academia Paraibana de 
Engenharia (Apenge) realizará 
o Seminário de Mobilidade Ur-
bana na Região Metropolitana 
de João Pessoa, segunda (4) e 
terça-feira (5), a partir das 8h, 
no auditório do Sinduscon-JP, 
com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento da 
engenharia e domínios cone-
xos do conhecimento e propor 
às autoridades federais, esta-
duais e municipais resolução 
de problemas nessas áreas.

“Considerando que a 
mobilidade de pessoas e de 
cargas é preocupante em 
nossa região metropolitana, 
reuniremos as instituições 
competentes com o objetivo 
de integrar a elaboração de 
planos, programas e projetos, 
identificando pontos críticos e 
demandas para finalizar com 
a ata de propostas e soluções”, 
destacou o engenheiro Fran-
cisco Nóbrega, idealizador e 
coordenador do evento.

Em conjunto com o Crea, 
Fiep, Sebrae e com os gesto-
res dos diversos modais como 
DNIT, DER, CBTU, Docas e 
Semob dos municípios de Ca-
bedelo, Conde e João Pessoa 
farão exposições sobre os sis-
temas de transportes rodo-
viário, ferroviário e marítimo 
e o sistema indústria tratará 
das demandas, destacando as 
dificuldades de mobilização 
enfrentadas pelo setor para 
receber e escoar produtos, 
situadas ou não nos distritos 
industriais, bem como nas 
perspectivas de implantação 
de novas empresas.

Nos dois dias de progra-
mação do seminário as inscri-
ções são livres e feitas no local 
do evento, na sede do Sindicato 
da Indústria da Construção Ci-
vil de João Pessoa (Sinduscon), 
na Rua Professor Álvaro de 
Carvalho, Tambauzinho. 

O Governo do Estado 
vai lançar novos editais para 
investimento em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I) com investimentos de 
mais de R$ 8 milhões. Os edi-
tais estão em fase de elabora-
ção pela Secretaria de Infra-
estrutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia, por meio da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesq).

Serão lançados editais 
dos programas Pronex – Pro-
grama de Apoio aos Núcleos 
de Excelência, PPP – Programa 
de Infraestrutura para Jovens 
Pesquisadores, e PPSUS – Pro-
grama Pesquisa para o SUS 
– Gestão Compartilhada em 

Saúde. E mais dois editais com 
o Conselho Britânico, por meio 
do Fundo Newton, para a reali-
zação de dois cursos de capa-
citação para professores sobre 
elaboração de artigos científi-
cos, sendo um da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
outro na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). 

De acordo com o presi-
dente da Fapesq, Cláudio Fur-
tado, estão sendo liberados 
para o Pronex R$ 4,5 milhões, 
com o objetivo de apoiar a 
execução de projetos de gru-
pos consolidados de pesqui-
sas científica, tecnológica e de 
desenvolvimento, visando dar 
suporte financeiro à continui-
dade dos trabalhos dos grupos 

de pesquisas com excelência 
reconhecida no Estado.

Para o PPP vão ser desti-
nados recursos na ordem de 
R$ 2,4 milhões, para apoiar 
a instalação, modernização, 
ampliação ou recuperação da 
infraestrutura de pesquisa 
científica e tecnológica nas ins-
tituições públicas de ensino e 
pesquisa, visando dar suporte 
à fixação de jovens pesquisa-
dores e novos grupos.

Na área de saúde, uma das 
prioridades é apoiar pesquisas 
de combate ao Aedes aegypti. 
O investimento para o PPSUS 
é de R$ 1,2 milhão. O objetivo 
primordial do Programa é fi-
nanciar pesquisas em temas 
prioritários de saúde.

Governo do Estado vai lançar 
editais de incentivo à PD&I

INVESTIMENTOS DE R$ 8 MILHÕES

Abertura será 
na Praça Dom 
João da Mata, 
às 16h, com 
apresentações 
artísticas e 
anúncio da 
programação

FOTO: WTM Latin America
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Governo e EUA apresentam resultado 
preliminar sobre microcefalia na PB
Reunião com autoridades 
da saúde foi na Fundação 
Casa de José Américo

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, ontem, na 
Fundação Casa de José Amé-
rico, com representantes do 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças do Governo 
dos Estados Unidos (CDC), 
para apresentar os resulta-
dos preliminares da pesquisa 
de caso-controle sobre mi-
crocefalia feita na Paraíba em 
parceria entre o Governo do 
Estado, Ministério da Saúde e 
o CDC. Também participaram 
do encontro, a vice-governa-
dora Lígia Feliciano, a secretá-
ria da Saúde, Roberta Abath, 
a coordenadora da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da Pa-
raíba, Sandra Mattos, o cônsul 
dos Estados Unidos em Recife, 
Richard Reiter, e outras autori-
dades na área da saúde.

Na ocasião, Ricardo enfa-
tizou que o Estado foi pionei-
ro nas pesquisas em relação 
à microcefalia, buscando dar 
resposta aos questionamentos 
da população. “Demos todas 
as condições para que esta 
primeira etapa da pesquisa 
fosse realizada aqui na Paraí-
ba. Estamos começando uma 
caminhada, mas ainda temos 
que buscar entender o univer-
so de casos onde a zika não se 
relaciona com a microcefalia. 
As dúvidas ainda são enormes, 
nossa expectativa é continuar 
universalizando o conheci-
mento, porque a troca de sa-
beres é fundamental para am-
bas as partes. Continuamos à 

Curso de Formação 
de Oficiais da PM

O Comando Geral da Polícia 
Militar da Paraíba divulgou, ontem, 
o resultado do exame de aptidão 
física e o resultado final do concurso 
para o Curso de Formação de Oficiais. 
As listas dos classificados já estão 
disponíveis no site www.pm.pb.gov.
br, na área destinada aos concursos 
públicos. No exame de aptidão física, 
55 candidatos foram considerados 
aptos, 12 inaptos e dois não compare-
ceram aos exames. No resultado final, 
foram classificados 30 candidatos 
(25 homens e cinco mulheres), con-
forme disposição de vagas prevista 
em edital. De acordo com o Núcleo de 
Recrutamento e Seleção da Polícia Mi-
litar, os candidatos devem ficar aten-
tos às publicações no site da Polícia 
Militar, pois a convocação para matrí-
cula deve ser divulgada até 5 de abril.

Preso foragido da 
Cadeia de Pilar

Uma operação integrada, rea-
lizada ontem pelos policiais civis da 
9ª Delegacia Seccional de Itabaiana e 
policiais militares do 8º Batalhão, re-
sultou na prisão de Rogério Francisco 
da Silva, 30, fugitivo da cadeia pública 
de Pilar, no Agreste paraibano. Rogério 
cumpria pena por homicídio e fugiu da 
cadeia em 2013, depois de serrar as 
grades da cela. Várias buscas foram 
realizadas para tentar capturar o fu-
gitivo, mas Rogério conseguia escapar 
dos cercos. Em algumas vezes, chegou 
a trocar tiros com a polícia. Por causa 
do grau de periculosidade, ele passou 
a ser um dos homens mais procura-
dos pela polícia da região e, mesmo 
sabendo que estava sendo investi-
gado, Rogério ainda teria assassinado 
mais duas pessoas, passando a ser 
investigado por seis homicídios.

Flagrado suspeito 
de roubo na capital

A Polícia Militar prendeu, on-
tem, um suspeito de assaltar uma 
loja no Centro de João Pessoa. Rafael 
Ferreira Mendes, 25, portava um re-
vólver calibre 38 e estava roubando 
uma moto no momento da prisão. O 
cabo Djário Pinheiro, que estava de 
folga realizando compras em uma das 
lojas da Rua Maciel Pinheiro, ouviu três 
disparos de arma de fogo nas imedia-
ções. De imediato, saiu da loja para 
verificar o que estava acontecendo e 
deparou-se com um homem correndo 
com um revólver na mão e que, na sua 
frente, roubou uma moto para facilitar 
sua fuga. O policial esperou o momen-
to exato para agir e prendeu o suspei-
to, apreendendo com ele um revólver 
calibre 38 com cinco munições, sendo 
duas intactas e três deflagradas. Com 
Rafael Mendes ainda foram apreendi-
dos os objetos roubados na loja de pe-
ças para automóveis, local do primeiro 
roubo e onde ele efetuou os disparos.

Arma de fogo em 
Cruz das Armas

A Polícia Militar prendeu, 
ontem, no bairro de Cruz das 
Armas, Emanuel dos Santos Lis-
boa, 29, que estava portando 
ilegalmente uma arma de fogo. 
Uma equipe policial da 6ª com-
panhia do 1º Batalhão, composta 
pelos sargentos Karlos e Maciel 
e pelo soldado Jesuíno, realiza-
va rondas no bairro de Cruz das 
Armas quando um homem fugiu 
ao notar a presença da polícia. 
Após perseguição e abordagem, 
foi encontrado com ele um revól-
ver calibre 38 com munições. O 
suspeito e o material apreendido 
foram encaminhados à Central de 
Flagrantes.

Ricardo enfatizou que o Estado foi pioneiro nas pesquisas em relação à microcefalia, buscando dar respostas à população

disposição dos Estados Unidos 
e queremos conhecer os resul-
tados finais que ainda sairão 
desta pesquisa”, disse.

O estudo na Paraíba come-
çou em 22 de fevereiro, contan-
do com oito equipes de campo 
que realizaram monitoramento 
de mais de 600 mães e bebês, 
com e sem microcefalia na Pa-
raíba. O estudo de caso-contro-
le foi feito por meio de coleta de 
dados, entrevistas e realização 
de exames em crianças com mi-
crocefalia, além de bebês sau-

dáveis e suas respectivas mães.
A pediatra e epidemio-

logista do CDC, Erin Staples, 
apresentou os resultados preli-
minares obtidos na pesquisa de 
campo. De acordo com ela, mais 
de 600 mães e bebês foram ob-
jetos do estudo. Entre os bebês, 
52% são do sexo feminino e 
48% masculino, na faixa-etária 
de 0 a 7 meses. Segundo ela, 
a primeira etapa da pesquisa 
mostrou, preliminarmente, que 
a microcefalia atinge mais os 
bebês de mães que tiveram a 

zika durante o primeiro trimes-
tre da gestação. Além disso, não 
foi encontrada evidência que 
associe níveis de renda ou es-
colaridade com a microcefalia, 
o problema ocorre em classes 
sociais e níveis escolares varia-
dos. O estudo não encontrou 
associação da microcefalia com 
a exposição de inseticidas. Erin 
Staples  explicou que a próxima 
etapa da pesquisa será feita nos 
EUA com a análise das amostras 
de sangue coletadas nas mães 
e bebês paraibanos. Somente 

após esta fase, os resultados fi-
nais serão divulgados. 

“O momento é de agrade-
cimento pela parceria com êxi-
to que tem uma etapa concluída 
hoje. Esta união de esforços en-
tre a Paraíba, Estados Unidos e 
Ministério Público trouxe uma 
contribuição pioneira para o 
mundo. Estamos celebrando o 
trabalho de equipes que unidas 
realizaram um estudo com éti-
ca, responsabilidade e profis-
sionalismo”, disse a secretária 
da Saúde, Roberta Abath.

Manifestantes de 
todo o Brasil se concen-
traram, desde o início 
da tarde, no Estádio Na-
cional Mané Garrincha 
em um ato em defesa da 
democracia e contrário 
ao impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff. 
Os manifestantes deram 
início a uma caminhada 
que seguiu até o Con-
gresso Nacional. 

Representante da 
Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) na Frente 
Brasil Popular, Janeslei 
Aparecida de Albuquer-
que disse que houveram 
atos em todos os estados 
e em centenas de cida-
des do interior. “Brasília, 
por ser a capital do País, 
é fundamental para dar 
visibilidade à nossa in-
satisfação com o golpe 
que está sendo aplicado 
contra o Brasil. Motivo 
pelo qual entre 700 e mil 
ônibus vieram para cá, 
vindos de todos os esta-
dos brasileiros”, disse à 
Agência Brasil.

“O que queremos é 
barrar esse golpe porque 
sem crime de responsabi-
lidade esse impeachment 
é golpe. Em relação às 
pedaladas, trata-se de 
remanejamento de re-

cursos públicos. Algo que 
é feito por todos os go-
vernos nas esferas fede-
ral, estadual e municipal. 
Portanto nada tem a ver 
com qualquer desvio de 
recursos”, disse a repre-
sentante da CUT.

“Está muito claro 
para cada vez mais pes-
soas que o que acontece 
é que quem perdeu a 
eleição não tem espírito 
republicano nem demo-
crático. Este é o papel 
histórico de entidades 
como a Fiesp [Federação 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo], entidade 
que sempre agiu contra 
a classe trabalhadora, 
arrancando sangue e a 
mais-valia e sem dar re-
torno justo ao trabalho”, 
disse a sindicalista.

Palavras de ordem
As palavras de or-

dem dos líderes do mo-
vimento, que falavam ao 
microfone em sete carros 
de som que estavam no 
estacionamento do es-
tádio, ecoavam também 
nas vozes das milhares 
de pessoas concentradas, 
entre elas, a trabalhado-
ra rural Cristiane Rocha 
Oliveira, 33 anos. Ela 
passou três dias viajan-
do desde Piripiri (PI) até 
Brasília, em um ônibus 
com 48 pessoas.

Manifestantes se 
reúnem em Brasília

de tOdO O PAís

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

A defesa da presiden-
teDilma Rousseff na comis-
são especial da Câmara que 
analisa o pedido de impea-
chment será entregue na se-
gunda-feira (4). O advogado-
geral da União, José Eduardo 
Cardozo, encaminhará a de-
fesa escrita ao presidente do 
colegiado, deputado Rogério 

Rosso (PSD-DF), às 16h30. O 
prazo para entrega será en-
cerrado às 19h.

Comunicado 
O comunicado foi feito a 

Rosso pelo deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), que integra 
o colegiado. Segundo Teixei-
ra, após a entrega do mate-
rial, Cardozo fará a susten-
tação oral da defesa para os 
integrantes da comissão das 
17h às 19h.

Após a apresentação da 
defesa, a comissão tem até 
cinco sessões ordinárias da 
Câmara para que o relator 
dos trabalhos, Jovair Arantes 
(PTB-GO), apresente um pa-
recer sobre a denúncia para 
ser discutido e votado pelos 
integrantes do colegiado até 
o encerramento do prazo.

Para ser aprovado na co-
missão o parecer precisará 
dos votos da maioria simples 
dos votantes.

Cardozo entrega defesa de Dilma 
para a comissão do impeachment

nA segundA-FeirA

A validade da nomeação 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para ocupar o car-
go de ministro da Casa Civil do 
governo Dilma ainda não tem 
privisão para ser julgada no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

O mandado de segurança 
impetrado pelo PSDB e PPS está 
sendo instruído pelo ministro 
relator Gilmar Mendes e a data 
de julgamento não foi marca-
da. O ministro está em Portugal 
desde a semana passada, onde 
participa de um seminário, e 
deve retornar ao Brasil amanhã.

Na sessão de ontem, os 

ministros decidiram confirmar 
que as investigações da Opera-
ção Lava Jato sobre o ex-presi-
dente Lula devem permanecer 
na Corte e não na 13ª Vara Fe-
deral em Curitiba, comandada 
pelo juiz federal Sérgio Moro. 
O caso foi julgado nas ações 
relatadas pelo ministro Teori 
Zavascki, nas quais a legalidade 
da posse não foi discutida.

No dia 18 de março, Men-
des decidiu suspender a pos-
se de Lula na Casa Civil, por 
entender que nomeação do 
ex-presidente para o cargo teve 
objetivo de retirar a competên-
cia de Moro para investigá-lo.

Lula é investigado na Lava 
Jato por suposto favorecimento 

da empreiteira OAS na compra 
de uma cota de um apartamen-
to no Guarujá e por benfeito-
rias em um sítio frenquentado 
pelo ex-presidente.

Em recursos apresenta-
dos ao Supremo, a Advocacia-
Geral da União (AGU) rebateu 
as afirmações de Gilmar Men-
des sobre suposta intenção do 
governo de nomear Lula para 
beneficiá-lo com o foro privile-
giado em função das investiga-
ções da Lava Jato. Além disso, a 
AGU alegou que o entendimen-
to do ministro é equivocado 
e parte da premissa de que o 
STF é um lugar para proteção 
contra impunidade, o que não 
é verdade, segundo o órgão.

Posse de Lula não tem data 
para ser julgada no Supremo

nA CAsA Civil

André Richter
Da Agência Brasil

Iolando Lourenço 
e Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

FOtO: Secom-PB
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STF é quem vai investigar Lula

Por oito votos a dois, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na tarde de 
ontem que as investigações 
da Operação Lava Jato sobre 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva devem perma-
necer na Corte.

A maioria dos ministros 
decidiu manter a decisão 
anterior do ministro rela-
tor, Teori Zavascki.  Com a 
posição do plenário, a parte 
da investigação que envolve 
Lula permanecerá no STF e 
não com o juiz federal Sér-
gio Moro, responsável pelos 
processos da operação na 
primeira instância.

No voto, o ministro Za-
vascki afirmou que, apesar da 
questão da legitimidade das 
interceptações das conversas 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva não fazer parte 
do julgamento desta tarde, al-
gumas das provas podem per-
der validade. O ministro citou 
o fato de uma das conversas 
ter sido gravada depois do 
pedido para que as intercep-
tações fossem suspensas.

“Cumpre enfatizar que 
não se adianta aqui qualquer 
juízo sobre a legitimidade ou 
não da interceptação telefô-
nica em si mesma, tema que 
não está em causa, embo-
ra aparentemente uma das 

mais importantes conversas 
tornadas públicas foi gravada 
depois de ter sido suspensa a 
ordem de interceptação. De 
modo que será muito difícil 
convalidar a validade desta 
prova. Mas isso, de qualquer 
forma, não está em questão”, 
acrescentou Teori.

O relator disse ainda 
que havia relevância no pe-
dido da Presidência da Repú-
blica para que sejam suspen-
sos os efeitos da decisão que 
tornou pública as conversas 
interceptadas.

“São relevantes os fun-
damentos que afirmam a ile-
gitimidade dessa decisão. Em 
primeiro lugar, porque emiti-
da por juízo que, no momento 
de sua prolação, era reconhe-
cidamente incompetente para 
a causa diante da constatação, 
já confirmada, do envolvi-
mento de autoridades com 
prerrogativa de foro, inclu-
sive a própria presidente da 
República. Em segundo lugar, 
porque a divulgação pública 
das conversações telefônicas 
interceptadas, nas circunstan-
cias em que ocorreu, compro-
meteu o  direito fundamental 
da garantia de sigilo que tem 
acento constitucional”, desta-
cou o ministro.

 Teori Zavascki informou 
também que  os efeitos da di-
vulgação das conversas são 
irreversíveis e que, ao sus-
pender a divulgação, serão 
evitados novos danos.

“A esta altura há de se 
reconhecer que são irreversí-
veis os efeitos práticos decor-
rentes da indevida divulgação 

Por oitos votos a dois, o 
Supremo decidiu tirar as 
investigações de Moro

MANTIDA DECISÃO DE TEORI

FOTO: Marcelo Camargo-Agência Brasil

Com a decisão do Supremo, a parte da investigação que envolve Lula permanecerá no STF e não com o juiz federal Sérgio Moro

das conversações telefônicas 
interceptadas, mas ainda as-
sim cabe deferir o pedido no 
sentido de sustar imediata-
mente os efeitos futuros que 
ainda possam dela decorrer e, 
com isso, evitar ou minimizar 
os potencialmente nefastos 
efeitos jurídicos da  divulga-
ção, seja no que diz respeito 
ao comprometimento da va-
lidade da prova colhida, seja 
até mesmo contra eventuais 
consequências no plano  da 
responsabilidade civil, disci-

plinar ou criminal”, concluiu 
o relator.

Votos
Acompanharam inte-

gralmente o voto do relator 
os ministros Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Ricardo Lewando-
wski, Celso de Mello, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Os 
ministros Luiz Fux e Marco 
Aurélio divergiram dos de-
mais votos. Eles entenderem 
que devem tramitar no STF 

somente fatos relacionados 
com investigados com foro 
privilegiado. Na avaliação de 
Fux, a conversa entre Lula e 
Dilma não há qualquer ilíci-
to, embora o juiz Sérgio Moro 
deveria ter feito uma análise 
prévia da prova.

“Fico a imaginar se o juiz 
de primeiro grau não tem o 
mínimo de possibilidade de 
aferição da seriedade dos fa-
tos que se passam sob seu cri-
vo antes de remeter os áudios 
ao STF”, acrescentou Fux.

AGU
Antes dos votos dos mi-

nistros, o advogado-geral da 
União (AGU), José Eduardo 
Cardozo, fez sustentação 
oral. O ministro chegou a elo-
giar a atuação do juiz federal 
Sérgio Moro na condução 
da Operação Lava Jato, mas 
disse que a decisão do juiz 
de divulgar os áudios entre 
o ex-presidente Lula e a pre-
sidenta Dilma Rousseff ofen-
deu a Constituição e a legali-
dade vigente.

APÓS IMPEACHMENT APELO AO DIÁLOGO

O Instituto Teotônio Vi-
lela, ligado ao PSDB, divulgou 
ontem um vídeo em que o 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso afirma que o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff é o primeiro 
passo para a superação da 
atual crise vivida pelo Brasil, 
mas alerta para o que virá 
após esse processo.

“É preciso ter calma, o Bra-
sil vive um momento extrema-
mente difícil, nós precisamos 
olhar o dia de amanhã. Não é 
só o impeachment, é preciso 
olhar para o que vem depois”, 
disse Fernando Henrique no 
vídeo, veiculado em evento do 
instituto para os correligioná-
rios do partido. “Nós vamos ter 
depois que buscar um grande 
consenso nacional. E o PSDB 
tem que ser um partido da 
construção do futuro do Brasil, 
mas isso não pode ser feito por 
meio de acomodações. O preço 
do acordo não pode ser acabar 
com a Lava Jato. A Lava Jato é 
parte do processo democrático 
brasileiro”, completou.

O ex-presidente rebateu o 
discurso que vem sendo adota-
do pelo governo de que o atual 
processo de impeachment é 
um golpe contra a democracia. 
“Diante da incapacidade do go-
verno de governar, de flagran-
tes abusos que ferem a nossa 
Constituição praticados reite-

radamente por aqueles que de-
têm o poder, infelizmente não 
há outro caminho senão mar-
charmos para o impeachment. 
Não tem nada a ver com golpe, 
é um remédio constitucional. 
Quando há apoio na sociedade, 
maioria no Congresso e uma 
base jurídica, vai-se ao impea-
chment”, afirmou.

Fernando Henrique disse 
ainda que há potencial no Bra-
sil para superar a crise eco-
nômica. “[Isso ocorrerá desde 
que seja] mantida a Constitui-
ção e superado esse processo 
dramático que estamos vi-
vendo, por erros do governo 
petista que nos levaram ao 
caos que estamos vivendo na 
economia, nos levaram a essa 
indecisão na vida política por 
incapacidade e pela necessi-
dade de serem hegemônicos, 
de controlar tudo”.

O ex-presidente ressal-
tou que o impeachment não 
é um processo penal ou cri-
minal e sim político, de reco-
nhecimento da incapacidade 
de um governo de resolver os 
problemas do País. No final 
da gravação, ele conclama o 
PSDB a “marchar unido pelo 
impeachment”.

Em discurso, no Palácio 
do Planalto, a presidente Dil-
ma Rousseff voltou a afirmar 
que o processo de impeach-
ment aberto contra ela na Câ-
mara dos Deputados é golpe 
porque não há crime de res-
ponsabilidade.

FHC quer continuidade
da Operação Lava Jato

Dilma diz que o Brasil
não pode ser dividido
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil 

A presidente Dilma 
Rousseff fez ontem um ape-
lo ao diálogo e à tolerância 
no País dividido pela pola-
rização política. Ao discur-
sar para uma plateia de ar-
tistas e intelectuais que se 
manifestaram contra o im-
peachment, ela disse que é 
preciso resolver o processo 
do seu impedimento para 
acabar com a intolerância 
na sociedade.

“Temos que resolver [a 
questão do impeachment] 
porque o Brasil não pode 
ser cindido em duas partes 
que é o que estão propondo. 
Na verdade, estão propon-
do isso: um golpe tem esse 
poder. Não é correto que as 
pessoas sejam estigmatiza-
das pelo que pensam: nem 
de um lado, nem de outro. 
Não se criará o convívio de-
mocrático com essa situa-
ção”, disse ela.

Para Dilma, o país tem 
de lutar para superar esse 
momento de crise. “Cada 
um de nós aqui tem respei-
to pela democracia. Quer 
essa democracia recheada 
de conteúdo e respeitada na 
sua forma. Não se negocia 
aspectos da democracia”, 
acrescentou.

A presidente reiterou 
em seu discurso a necessi-
dade do diálogo. “Precisa-

mos do fim do ódio, para 
que esse país não sofra as 
consequências de uma rup-
tura entre seus integran-
tes”, disse ela, que também 
criticou a intolerância po-
lítica: “estigmatizar as pes-
soas pelo que elas pensam? 
Outro dia uma pessoa me 
disse que isso parece mui-
to com nazismo. Primeiro 
você bota estrela no peito 
e diz: é judeu. Depois bota 
no campo de concentração. 
Essa intolerância não pode 
ocorrer”.

Aos gritos de “Não vai 
ter golpe, vai ter luta” e 
“Golpistas, golpistas, não 
passarão”, artistas e inte-
lectuais discursaram em 
apoio à Dilma, à democracia 
e contra o impeachment no 
ato no Palácio do Planalto.

Dilma agradeceu o 
apoio dos intelectuais e 
artistas e lembrou que 
muitos não votaram nela 
em 2014. “Todos aqui têm 
distintas filiações partidá-
rias, muitos não as têm e 
outros, inclusive, têm posi-
ções contrárias ao governo. 
Muitos nem mesmo vota-
ram em mim”, disse ela ao 
lembrar o que os une, nes-
te momento, é a defesa da 
democracia: “Isso nos une 
a despeito da nossa diver-
sidade, das nossas diferen-
ças de posições políticas. 
Significa que acreditamos e 
lutamos pela democracia”.

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) lançou, 
nessa quinta-feira (31), 
a campanha Mulher na 
Política do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
durante sessão solene 
no Congresso Nacional. 
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Dias Toffoli, a 
ministra Luciana Lóssio 
e o ministro Henrique 
Neves participaram da 
solenidade.

A campanha tem 
por finalidade esti-
mular a participação 
feminina nas eleições 
municipais de outu-
bro com propaganda 
institucional em rádio 
e TV, conforme atua-
lizações da minirre-
forma eleitoral (Lei nº 
13.165/2015).

“Mais do que cum-
prir cotas de gênero nas 
candidaturas, é preciso 
dar real efetividade a 
mecanismos legais no 
que se refere a esse as-
sunto. É parte de um 
desafio cultural que 
envolve toda a socieda-
de brasileira”, afirmou 
Toffoli.

O ministro anun-
ciou também o lança-
mento da campanha 
Igualdade na Política 
que, a partir de hoje, 
veiculará peças insti-
tucionais em emissoras 
de televisão, rádios e 
nas redes sociais, por 
meio da hashtag #mu-
lheresnapolitica.

Ranking
O presidente do 

Congresso, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), 
considerou “lastimá-
vel” o fato do Brasil 
ser apenas o 121º colo-
cado no ranking mun-
dial de representação 
feminina na política.

Renan lembrou 
que em todo o Brasil 
são apenas 10% de 
prefeitas e 12% de 
vereadoras em cargos 
eletivos municipais. 
Calheiros avaliou que 
esse fenômeno acaba 
produzindo uma re-
presentação feminina 
também pequena no 
Congresso Nacional. 
Na Câmara, as mulhe-
res ocupam hoje ape-
nas 44 cadeiras das 
513 existentes, no Se-
nado elas são 13 entre 
81 vagas.

TSE defende mais 
mulheres na política

LANÇAMENTO DE CAMPANHA

Karine Melo 
Da Agência Brasil 

Michèlle Canes
Da Agência Brasil
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Geral

Renan diz que rompimento do PMDB 
com o governo Dilma foi precipitado 

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
disse ontem que o PMDB foi 
precipitado na decisão de 
romper com o governo da 
presidente Dilma Rousseff. 
Para ele, a atitude de seu par-
tido provocou um efeito cas-
cata negativo. “Evidente que 
isso precipitou reações em 
todas as órbitas: no PMDB, 
no governo, nos partidos da 
sustentação, nos partidos 
da oposição, o que significa 
em outras palavras, em bom 
português, que não foi um 
bom movimento.”

Renan tem posição con-
trária à da maioria do parti-
do, assim como alguns minis-
tros que ainda permanecem 
no governo. Questionado se, 
por isso, o partido está de-
sunido, Renan disse que não. 
“O PMDB demonstrou uma 
férrea unidade na convenção 
quando elegeu Michel Temer 
em chapa única. De modo 
que demonstrou que pode 
sim construir, como sempre 
construiu, a unidade na di-
versidade.”

Presidente do Senado diz 
ainda que atitude provocou 
efeito cascata negativo

Karine Melo
Da Agência Brasil

Renan é contrário à maioria do partido, assim como alguns ministros que permanecem no governo

Sobre como ficaria a 
relação entre o governo e 
o PMDB caso o processo 
de impeachment não te-
nha êxito, Renan Calheiros 
disse que não acredita em 
um acirramento maior. “A 
direção do PMDB fala pelo 
partido. Não acredito que o 
PMDB, seja qual for cenário, 
vá liderar uma corrente de 
oposição no parlamento. A 
maioria parlamentar está 

tão difícil e será muito mais 
difícil ainda se dela se au-
sentar o PMDB.”

Questão de ordem
Renan Calheiros disse 

ainda que até o fim da pró-
xima semana vai responder 
a questão de ordem apre-
sentada pelo senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB) que 
pede que o presidente do Se-
nado devolva a proposta do 

Palácio do Planalto que dá 
status de ministro a Jaques 
Wagner.

No mesmo dia da posse 
do petista no novo cargo, o 
governo editou a MP 717/16 
que cria o cargo de ministro-
chefe do Gabinete Pessoal do 
Presidente da República. O 
cargo substitui o de chefe do 
Gabinete Pessoal da Presi-
dência, que não tinha o status 
de ministro.

FOTO: Jefferson Rudy/Agência Senado

Planalto indica 
peemedebista 
para o comando 
da Antaq

Dois dias após o PMDB 
decidir, por aclamação, dei-
xar a base aliada do governo 
da presidente Dilma Rousseff 
e entregar cargos ocupados 
na esfera federal, o Palácio 
do Planalto enviou ao Sena-
do uma mensagem indicando 
Luiz Otávio Oliveira Campos 
para o cargo de diretor-geral 
da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq).

A mensagem presiden-
cial pedindo que o nome de 
Campos seja apreciado para 
exercer o cargo foi publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem. Na mesma edição, a 
presidente Dilma exonerou 
o diretor-geral do Departa-
mento Nacional de Obras 
contra a Seca (Dnocs), Wal-
ter Gomes de Sousa, e o dire-
tor da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
Rogério Luiz Abdalla.

Ex-senador pelo Pará, 
Campos é o atual secretá-
rio-executivo da Secretaria 
de Portos da Presidência da 
República, comandada pelo 
também peemedebista e pa-
raense Helder Barbalho, que 
ainda não disse publicamen-
te se deixa o comando da 
pasta, conforme orientação 
partidária, ou se permanece 
fiel ao governo.

Se aprovado para assu-
mir a agência responsável 
por implementar as políticas 
formuladas pela Secretaria 
de Portos pelo Conselho Na-
cional de Integração de Polí-
ticas de Transporte, Campos 
substituirá Mario Póvia, cujo 
mandato chegou ao fim em 
meados de fevereiro. Cam-
pos não é o único nome cota-
do para assumir cargos com 
o apoio do PMDB.

O Ministério Público Fede-
ral denunciou seis pessoas por 
supostas fraudes no Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf). Entre elas está 
o dono do Grupo Safra, Joseph 
Safra, um integrante do Conse-
lho de Administração do grupo, 
João Inácio Puga, além de dois 
servidores e dois ex-servidores 
da Receita Federal.

Segundo a denúncia, Sa-
fra e Puga teriam pago R$ 15,3 
milhões aos funcionários, a 
título de propina, para obter 
decisões favoráveis no Carf. A 
denúncia apresenta conversas 
trocadas entre o grupo.

Em uma das conversas, 
um servidor diz ao interme-

diário do esquema: “Aquela 
decisão só amanhã à tarde. 
E ninguém fica sabendo de 
nada. É só quando ele en-
trega. E o julgamento vai até 
amanhã, né... Então, amanhã à 
tarde, a gente tem condição de 
ver o resultado”.

Os investigadores apu-
ram, em outras conversas, 
que o valor da propina seria 
reduzido em R$ 1 milhão por 
mês, se o problema no Carf 
não fosse solucionado até de-
zembro de 2014.

Os procuradores da Repú-
blica Frederico Paiva, Hebert 
Mesquita e Marcelo Ribeiro, 
que assinaram a ação penal, 
pedem que os dois servidores 
da Receita respondam por cor-
rupção ativa, cuja pena pode 
chegar a 12 anos de reclusão, 

além de pagamento de multa.
As fraudes no Carf são 

investigadas pela Operação 
Zelotes. A Polícia Federal apu-
ra a existência de associação 
criminosa destinada a mani-
pular decisões do conselho, 
por meio de corrupção, para 
favorecer empresas multadas 
pela Receita Federal.

O Grupo Safra divulgou 
nota na qual nega todas as acu-
sações: “A JS Administração de 
Recursos esclarece que as sus-
peitas levantadas pelo Minis-
tério Público são infundadas. 
Nenhum representante da JS 
Administração de Recursos 
ofereceu vantagem para qual-
quer funcionário público. A JS 
não recebeu qualquer tipo de 
benefício no Carf. Portanto, não 
há justa causa para o processo.”

MPF denuncia dono do Grupo 
Safra e mais cinco por fraudes

NO CArF

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

O ministro da Secretaria 
de Comunicação Social, Edi-
nho Silva, fez um apelo ao diá-
logo e ao fim da intolerância 
presente nas ruas, desde que 
a crise política se intensificou. 
Segundo ele, não é possível 
que o País espere “aparecer 
o primeiro cadáver” para que 
se diminua a radicalização.

Nas últimas semanas, 
protestos favoráveis e contrá-
rios ao impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff têm 
ocorrido em diversas cidades 
do País, e conflitos são regis-

trados em algumas ocasiões.
Ele citou a radicalização, 

há duas semanas, quando o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva tomou posse como 
ministro-chefe da Casa Civil, 
cuja nomeação foi suspensa 
por decisão temporária do 
Supremo Tribunal Federal.

Fazendo um mea-culpa 
sobre a necessidade de se 
abrir canais de diálogo, não 
só do lado da oposição, mas 
também por parte do gover-
no, Edinho Silva disse que é 
preciso “construir um am-
biente sem intolerância”.

De acordo com o minis-
tro, nenhum dos dois lados 

pode incentivar confrontos e 
o governo tem “boa vontade” 
para promover a pacificação. 
Ele disse, no entanto, não ha-
ver uma agenda fechada de 
conversas com a oposição.

Edinho Silva pede tolerância e 
que se diminua a radicalização

ANTes que ApAreçA O “prImeIrO CAdáver”

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Edinho propõe 

canais de diálogo, 

não só da oposi-

ção, mas também 

do governo

O presidente da Fe-
deração das Associações 
de Favelas do Estado do 
Rio de Janeiro (Faferj), 
Rossino Castro Diniz, dis-
se ontem, ao participar 
de manifestação contra 
o impeachment no Rio, 
que a população favela-
da do País, as camadas 
mais pobres, beneficiá-
rios dos principais pro-
gramas sociais do gover-
no, são contrários ao que 
chamou de tentativa de 
golpe contra a presiden-
te Dilma Rousseff e vão 
se manifestar.

Convocado pela 
Frente Brasil Popular em 
várias cidades do Brasil, 
no Rio, o Ato pela De-
mocracia ocorreu no Lar-
go da Carioca, no centro 
da cidade. Lideranças 

políticas, sindicais, da so-
ciedade civil e artistas se 
revezam em um palco. 
Apesar do grande núme-
ro de pessoas, o clima era 
pacífico, sem a presença 
ostensiva de soldados da 
PM.

“Isto que está acon-
tecendo aqui é só o iní-
cio, porque o povo ainda 
está se conscientizando 
e o pessoal de favela de-
mora mais para entender 
o que está ocorrendo. 
Quando eles forem bo-
tar [o impeachment] em 
votação, nós vamos co-
locar mais de um milhão 
de pessoas em Brasília. 
Os programas do governo 
beneficiaram a classe me-
nos favorecida, o povo da 
favela. Quando eles enten-
derem que podem perder 
isso, o caldo vai engrossar. E 
você pode ter certeza, não 
vai ter golpe”, disse Diniz.

População pobre é 
contra o impeachment

pArA FederAçãO de FAveLAs

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

O vice-presidente Michel 
Temer disse que é “muito 
procurado”, mas não promo-
ve negociações de cargos em 
um possível governo, caso a 
presidente Dilma Rousseff 
seja afastada pelo Congresso. 
Temer declarou que não tra-
ta “sequer do assunto, do que 
possa ou não possa acontecer”.

Eleito e reeleito na cha-
pa de Dilma Rousseff, Michel 
Temer é o primeiro na linha 
sucessória, e assumirá a Presi-
dência caso os parlamentares 
aprovem o impeachment por 
crime de responsabilidade, 
em tramitação no Congresso 
Nacional.

Ele é também presiden-
te nacional do PMDB, partido 
que nesta semana anunciou 

rompimento com o governo e 
determinou entrega dos car-
gos que a legenda possui no 
Executivo Federal.

Temer participou on-
tem de um encontro fechado 
com conselheiros do Institu-
to de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial, em 
São Paulo.

Antes de fazer uma pales-
tra, focada na área econômica, 
ele quis esclarecer notícias 
veiculadas sobre o que faria 
caso assumisse a Presidência. 
Parte das declarações de Te-
mer foram reproduzidas em 
sua conta pessoal no Twitter.

Em resposta a rumores 
de que promoveria um “aba-
fa” da Operação Lava Jato, o 
vice-presidente afirmou que 
“jamais haveria de influenciar 
em outro poder”.

Temer nega que esteja 
“negociando cargos”

“muITO prOCurAdO”

Da Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) adiou ontem o jul-
gamento dos últimos recursos 
do senador Ivo Cassol (PP-RO), 
que tenta evitar o cumprimen-
to imediato da pena de quatro 
anos e oito meses em regime 
semiaberto, definida em 2013 
pelo STF. Pela falta de quórum, 
os ministros decidiram julgar 
os recursos na quarta-feira (6).

A relatora dos recursos 
é a ministra Cármen Lúcia. O 
parlamentar foi o primeiro se-
nador condenado pelo Supre-
mo desde a vigência da Consti-
tuição de 1988 e poderá ser o 

primeiro preso a cumprir sen-
tença. Delcídio do Amaral (sem
-partido-MS) foi o primeiro se-
nador preso preventivamente 
nas investigações da Operação 
Lava Jato.

No julgamento, os minis-
tros devem discutir novamente 
se Cassol perderá o mandato 
automaticamente ou se cabe-
rá ao Senado dar a palavra fi-
nal para cassá-lo, por meio da 
abertura de processo discipli-
nar no Conselho de Ética. Em 
2013, durante o julgamento de 
Cassol, o plenário decidiu, por 
seis votos a quatro, que cabe ao 
Senado decidir se o parlamen-
tar pode continuar exercendo 
o mandato.

STF adia julgamento de 
recursos para a 4ª feira

CONdeNAçãO dO seNAdOr IvO CAssOL

André Richter
Da Agência Brasil
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Mundo

Desabamento de viaduto na Índia 
mata 20 pessoas e fere mais  de 100
O viaduto estava em 
construção quando 
aconteceu a tragédia

Calcutá (AFP) - Inte-
grantes das equipes de 
emergência lutavam on-
tem para resgatar dezenas 
de pessoas que seguiam 
presas entre os escombros 
após o desabamento de um 
viaduto em construção em 
Calcutá, na Ìndia, que dei-
xou ao menos 20 mortos e 
mais de 100 feridos.

“Até agora, são 20 pes-
soas que morreram. O nú-
mero pode aumentar por-
que são muitos feridos”, 
disse à AFP o ministro de 
Gestão de Desastres do es-
tado de Bengala Ocidental, 
Javed Ahmed Khan.

As autoridades temem 
que o número de mortos seja 
ainda maior, já que não se 
sabe quantas pessoas conti-
nuam sob os escombros.

As equipes de resgate 
trabalhavam no local com 
ferramentas, detectores de 
vida e cães treinados.

A princípio, as pessoas 
começaram a retirar os es-
combros com as mãos, en-
quanto o exército chegava 
ao local para coordenar o 
resgate. Depois, os mora-
dores seguiam trabalhando 
junto às equipes de socorro, 
utilizando paus de bambu, 
com o objetivo de encontrar 
sobreviventes. Os parentes 
das pessoas desaparecidas 
também se dirigiram em de-
sespero ao local.

Da AFP

Foto: Bikas Das-Associated Press-Estadão Conteúdo

Equipes de emergência tentam resgatar sobreviventes entre os escombros; o número de mortos ainda pode aumentar, segundo previsão das autoridades locais

“Tudo acabou”, gritava 
Parbati Mondal, cujo marido, 
um vendedor de frutas, está 
desaparecido.

Os funcionários esta-
vam trabalhando quando 
um trecho de 100 metros 
do viaduto desabou sobre 
uma rua lotada de pedes-

tres e veículos. No local ha-
via uma grua erguendo um 
carro dos escombros e era 
possível observar um ôni-
bus que havia sido atingido 
pelo desabamento, mas não 
estava claro se transportava 
passageiros.

Um trabalhador da obra 

que ficou ferido disse à AFP 
que durante a manhã os pa-
rafusos da estrutura começa-
ram a se afrouxar.

“estávamos pegando 
duas vigas de aço para os 
pilares, mas as vigas não su-
portaram o peso do cimento”, 
disse Milan Sheij, de 30 anos, 

que depois foi levado ao hos-
pital para ser atendido.

A construção do viaduto 
de dois quilômetros de com-
primento começou em 2009 
e deveria ter terminado em 
18 meses, mas sofreu uma 
série de atrasos.

Os acidentes durante as 

construções são frequentes 
na Índia, onde as leis de segu-
rança trabalhista são frágeis 
e muitas vezes são utilizados 
materiais de má qualidade.

Muitos moradores da 
zona abandonaram o lugar 
por medo de que o resto da 
estrutura desabasse.

 

Turquia - Subiu para 
sete o número de poli-
ciais mortos em uma ex-
plosão causada por um 
carro-bomba na cidade 
de Diyarbakir (de maio-
ria curda), na Turquia, de 
acordo com um comuni-
cado conjunto do escri-
tório do governo local e 
da polícia. Anteriormen-
te, uma agência estatal 
citou quatro mortos

Outras 27 pessoas 
ficaram feridas, en-
tre elas 13 policiais, de 
acordo com as fontes 
oficiais. O comunicado 
disse que “terroristas” 
separatistas realizaram 
o ataque, empregando 

um termo usado no país 
para se referir a militan-
tes curdos.

Pelo menos seis 
ambulâncias seguiram 
para prestar socorro às 
vítimas. O ataque ocor-
re no momento em que 
o primeiro-ministro tur-
co, Ahmet Davutoglu, 
estava prestes a visitar 
a cidade. Em alguns dos 
bairros de Diyarbakir 
vigora um toque de re-
colher, pela falta de se-
gurança.

A Turquia tem im-
posto toques de recolher 
em várias zonas no su-
deste do país desde agos-
to, para conter a ameaça 
do Partido dos Trabalha-
dores do Curdistão. 

Atentado mata sete  
policiais na Turquia

AÇÃo DoS CURDoS

Da Agência Estado Da Agência Lusa

O Senado da Argentina 
aprovou ontem projeto de 
lei que autoriza o país a sal-
dar as dívidas com fundos 
de investimento litigantes 
em tribunais de Nova York e 
com outros credores.

Após quase 15 horas de 
debate, 54 votos a favor e 16 
contra, foi aprovado o pa-
gamento de US$ 4,6 bilhões 
a fundos que têm dívida do 
país, para pôr fim a um lití-

gio que começou com o co-
lapso financeiro de 2001, e 
uma emissão de dívida de 
US$ 12,5 bilhões.

Depois de anos de im-
passe durante a presidên-
cia de Cristina Kirchner, o 
novo governo de centro-
direita do presidente Mau-
ricio Macri, que chegou ao 
poder em dezembro, apre-
sentou, em fevereiro, uma 
proposta prevendo reem-
bolsar US$ 6,5 bilhões dos 
US$ 9 bilhões detidos pelos 

fundos que recorreram à 
Justiça.

Ao fim de semanas de 
negociação, a Argentina con-
seguiu chegar a um acordo 
com quatro fundos de inves-
timento (incluindo o NML e 
o Aurelius), que resistiam, 
mas acabaram por aceitar 
um desconto de 25%.

O acordo permite tam-
bém à Argentina retomar 
os pagamentos aos outros 
credores que aceitaram per-
der 70% do valor das obri-

gações que detinham nas 
reestruturações de dívida de 
2005 e 2010.

A administração de Ma-
cri qualificou o acordo como 
amargo, mas como um remé-
dio necessário para resolver a 
situação do país nos mercados 
internacionais de capitais.

A Argentina ficou ex-
cluída desde o descumpri-
mento financeiro de 2001, 
avaliado em quase US$ 100 
bilhões, o maior da história 
no período.

Parlamento da Argentina aprova o 
pagamento de dívida aos credores

Terrorista vai colaborar com a França

VItÓRIA DE MACRI

AtENtADo EM PARIS

Salah Abdeslam, o úni-
co sobrevivente do grupo 
que praticou os atentados 
de 13 de novembro em Pa-
ris, detido em 18 de março 
em Bruxelas (Bélgica), quer 
ir para França e “colabo-
rar com as autoridades do 
país”, anunciou ontem um 
dos advogados.

Cédric Moisse falou 
aos jornalistas à saída de 
uma audiência na Câmara 
do Conselho do Tribunal de 
Recurso de Bruxelas sobre 

o mandado de detenção eu-
ropeu, emitido pela França 
contra o suspeito, na se-
quência dos atentados que 
deixaram 130 mortos.

Abdeslam, de 26 anos, 
não saiu da prisão em 
Bruges (Noroeste) para a 
audiência, que foi adiada 
para a tarde, para dar tem-
po ao procurador de ouvir 
o suspeito na prisão, disse 
Moisse.

“Confirmo que Salah 
Abdeslam quer ser entre-
gue às autoridades france-
sas”, acrescentou o advo-

gado. O francês “aceita a 
execução do mandado de 
detenção europeu e quer 
colaborar com as autorida-
des francesas”, afirmou.

O Ministério Público 
belga “não se opõe” à en-
trega de Abdeslam à Fran-
ça, disse à agência France 
Presse (AFP) um dos por-
ta-vozes da instituição, eric 
Van der Sypt.

A decisão da Câmara do 
Conselho - jurisdição que 
se reúne a portas fechadas 
- deverá ser conhecida até 
esta sexta-feira, quando 

termina o prazo de 15 dias 
depois da detenção do sus-
peito.

Abdeslam foi interro-
gado no dia seguinte à pri-
são pelos investigadores 
belgas. Inicialmente, o fran-
cês mostrou-se disposto a 
colaborar, mas, mais tarde, 
decidiu ficar em silêncio.

Interrogado novamen-
te em 22 de março, logo 
após os atentados de Bru-
xelas, que deixaram 32 
mortos, Abdeslam se recu-
sou a fazer qualquer decla-
ração.

Da Agência Lusa
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Editora de Campina 
Grande ganha
prêmio nacional

Companhia Docas participa de feira internacional em SP

Logística e transporte
13

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia Do-
cas da Paraíba, participa pelo 
6º ano consecutivo da maior 
feira de logística da América 
Latina, a Intermodal South 
America. O evento internacio-
nal acontece no período de 5 
a 7 de abril no Transamérica 
Expo Center, no bairro Santo 
Amaro, São Paulo. A Intermo-
dal South America 2016 é a 
22ª edição.

A diretora presidente 
da Docas, Gilmara Temóteo, 
afirmou que esse evento é de 
grande importância para o 
Porto de Cabedelo e para todo 
o Estado da Paraíba, uma vez 
que “a chance de fechar no-
vos negócios é muito grande, 
oportunidade em que con-
vido todos os interessados a 
visitar o estande do Porto de 
Cabedelo e verificar quais as 
atrações o porto paraibano 
tem a oferecer”, pontuou.

“O evento é consagrado 
como a segunda maior feira 

do mundo no setor de logís-
tica, transporte de cargas 
e comércio exterior, que se 
destaca pela presença ativa 
dos principais prestadores 
de serviço de toda a cadeia de 
transporte de cargas, inclusi-
ve com a participação de 25 
portos nacionais e outros 34 
internacionais”, disse Gilma-
ra Temóteo, exemplificando 
o Porto de Santos, de Suape, 
São Francisco do Sul, Miami 
e Lisboa, bem como quatro 
das cinco maiores empresas 
de transporte marítimo do 
mundo. 

A feira reúne mais 600 
expositores de 26 países e 
deve receber mais de 55 mil 
visitantes. Considerado pelos 
executivos da indústria como 
uma plataforma estratégica 
para a geração de novos ne-
gócios, a Intermodal South 
America reúne, durante três 
dias, os principais protago-
nistas do mercado internacio-
nal e nacional, promovendo 
negócios e parcerias, funcio-
nando como uma plataforma 
para lançamentos, reforço de 
marca, vendas e networking. 

O evento acontece de 5 a 
7 de abril no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo

Leituristas da 
Cagepa fazem 
campanha contra 
o Aedes aegypti

Os leituristas da Compa-
nhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) participaram 
nesta semana de um treina-
mento, em parceria com a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES), para atuarem na cam-
panha contra o Aedes aegypti. 
A partir desta sexta-feira (1), 
além de medir o consumo de 
água dos imóveis, eles vão 
distribuir material educati-
vo com orientações sobre o 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue, zika e chi-
kungunya. 

O informativo faz parte 
da campanha “Não deixe o 
mosquito nascer”, dos Go-
verno Federal e Estadual, e 
esclarece as principais for-
mas de acabar com os focos 
de proliferação do mosquito. 
O panfleto também traz in-
formações sobre os cuidados 
para as grávidas, já que o au-
mento dos casos de microce-
falia no País tem se mostrado 
um perigo nos três primeiros 
meses de gestação.

De acordo com a geren-
te de Gestão e Estratégia Co-
mercial da Cagepa, Ilka Sou-
sa, o treinamento começou 
na região do Litoral, mas vai 
se estender gradativamen-
te para todo o Estado. “Não 
é só entregar o panfleto. Os 
leituristas estarão prepara-
dos para, caso ocorra algum 
questionamento sobre o 
mosquito por parte do clien-
te, eles saibam responder 
com clareza. Eles também 
estão sendo orientados a 
informarem à Secretaria de 
Saúde caso encontrem al-
gum foco de proliferação do 
Aedes em sua rota de entre-
gas”, explicou.

Excesso de peso atinge 56,9% dos adultos no País
Pesquisa recente do Mi-

nistério da Saúde revelou que 
o excesso de peso já atinge 
56,9% dos adultos e um terço 
das crianças brasileiras. Se-
gundo a análise, isso contribui 
para o desenvolvimento de 
doenças crônicas ocasiona-
das, principalmente, pela má 
alimentação e que já são res-
ponsáveis por 72% das mor-
tes do País.  E este é um dos 
objetivos do Dia da Saúde e 
Nutrição, comemorado nessa 
quinta-feira (31): fazer uma 
reflexão sobre a importância 
dos cuidados com a nutrição, 
assim como sobre o consumo 

consciente dos alimentos.
De acordo com a nutri-

cionista do Hapvida Saúde, 
Tanara Ferreira, a ingestão 
de alimentos saudáveis tem 
como principal finalidade a 
manutenção não só da parte 
física, mas também da psico-
lógica. “A alimentação corre-
ta, variada, saudável e balan-
ceada é um dos fatores que 
tem maior influência na saú-
de e no bem-estar. Ter uma 
boa alimentação é sinônimo 
de qualidade de vida, por isso 
a população é incentivada a 
ter bons hábitos”, explica.

Com a vida corrida, 

muitos acabam dando prefe-
rência a alimentos ultrapro-
cessados, industrializados e 
frituras. Segundo Tanara Fer-
reira, o consumo desses ali-
mentos produz uma série de 
desequilíbrios nutricionais, 
enquanto os itens saudáveis 
promovem a manutenção da 
saúde e evitam doenças . “A 
alimentação rica em frutas e 
verduras é essencial, assim 
como a prática de atividades 
físicas diariamente, pois am-
bos podem controlar e redu-
zir a pressão arterial, dimi-
nuir o percentual de gordura 
e melhorar o metabolismo da 

glicose”, afirma.
Algumas mudanças são 

essenciais para adquirir 
qualidade de vida e manter 
a saúde em dia. “É necessá-
rio, todos os dias, beber pelo 
menos dois litros de água, 
praticar pelo menos 30 mi-
nutos de atividades físicas, 
fazer três refeições e dois 
lanches saudáveis e evitar 
bebidas alcoólicas e o fumo”, 
orienta a nutricionista do 
Hapvida Saúde.

Alimentação infantil
Cultivar bons hábitos 

alimentares é uma prática 

que deve ser iniciada ainda 
na infância. De acordo com a 
nutricionista da escola infan-
til e de Ensino Fundamental 
Prime’s Cool, Danielly Travas-
sos, essa fase é crucial, e os 
pais têm papel fundamental 
na construção desse hábito, 
pois são eles que compram e 
selecionam os alimentos que 
serão oferecidos aos seus fi-
lhos. “Além disso, as crianças 
gostam de “imitar” o que os 
adultos comem, logo, se o há-
bito da família é comer frutas 
e verduras, as crianças terão 
tendência a optar por frutas e 
verduras”, disse.

SAÚDE E NUTRIÇÃO

Presidente da Companhia Docas, Gilmara Temóteo, participa em São Paulo da Feira de Logística da América

ejo várias imagens num tempo de 
quase muito atrás. Vejo figuras vá-
rias que não faltaram e sacaram 
tudo desde o princípio e apoiaram. 

Esse tudo foi o tropicalismo, que, vez em 
quando, assim de três em três meses em 
média, ando a revisar. 
 Apesar de “pressionados pelas 
bases” para que não tivesse “envolvimen-
tos burgueses”, o então líder estudantil 
Washington Rocha, por exemplo, junta-
mente com Sérgio Botelho (hoje morando 
em Brasília), entrou na roda e sacou que o 
tropicalismo era tão revolucionário quanto 
as ideias socialistas que tinha apreendido. 
Ao ponto em que Washington fez uma letra 
tropicalista - “Camisa de força” -, na qual 
Cleodato Porto colocou música, concorren-
do a um dos festivais de MPB. 
 Ivan Machado, que tinha uma grá-
fica pequena em sociedade com Heitor Fal-
cão, a Propan, foi outro que nunca deixou 
de incentivar, admirar e apoiar (quando 
podia) materialmente as (r)evoluções tro-
picalistas por minuto. Foi em sua gráfica 
que os manifestos tropicalistas foram ro-
dados; era uma “off-set” acanhada, daque-
las que rodavam somente tamanho ofício.
 O saudoso poeta Marcos dos Anjos 
(que faleceu num acidente de automóvel), 

Revoluções tropicalistas por minuto
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

vindo da Geração Sanhauá, também não 
deixou de dar a sua mão nos momentos 
tropicalistas. Foi assim que ele ajudou o nú-
cleo que terminaria por se transformar em 
Grupo Dimensão, na montagem, com dire-
ção minha, em 1967 (no ritmo do início da 
Tropicália), de “Despertar do medo”, peça 
de Marcos Tavares com música de Marcus 
Vinícius. No elenco, gente como Maria Enil-
da, Maria Jaira e Roosevelt Sampaio. 
 “Despertar do medo”, como pro-
posta de linguagem, virou de cabeça pra 
baixo o teatro que se fazia aqui na época, 
ganhando até o prêmio de melhor espetá-
culo da Semana de Teatro da Paraíba.
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 Em Campina Grande, apareceu 
também uma pá de gente ajudando as pro-
postas tropicalistas. Gente como Aderaldo, 
José Nêumanne, Arnaldo Xavier, Regina, 
outros, outros. Gente que deu força ano-
nimamente para que saísse o espetáculo 
“Pindorama, Idolatrina, Salve, Salve!”, diri-
gido por mim.
 E Alex Madureira, Roberto Soares, 
Toinho Help, tantos e tantos, estudantes 
anônimos pessoenses, não estudantes, ati-
vistas de política estudantil, etc. - uma gen-

V te belíssima, enfim, que permitiu o cresci-
mento da nossa proposta?
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 Hoje, de repente, esses “anônimos” 
talvez estejam um tanto espalhados. Al-
guns morreram, como o fotógrafo Roberto 
Soares. Estejam dispersos, talvez até des-
ligados do tempo daquele fenômeno (ou 
melhor: daquela revolução), enquanto um 
ou outro de nós - como Jomard Muniz de 
Britto, no Recife - tenta amarrar as pontas 
de tudo o que aconteceu para perceber o 
que ainda poderá acontecer. Mas, em nível 
de um amplo segmento de inconsciente co-
letivo, a revolução não perdeu-se; assim re-
flita-se o que fez o Jaguaribe Carne e agora 
faz a turma do Espaço Mundo (foto).
 O sonho não acabou. Estamos só 
atravessando uma crise. É longa, certo, mas 
terminará. Como acabaram tantas outras 
longas crises na história cultural.

nnnnnnnnnn

 A cara, o ar, a palavra, o sorriso, 
o choro, a inquietude de cada pessoa que 
acompanhando, apoiando, o tropicalismo 
naqueles anos em que eu cantava “Giramu-

lher” ou “Ivone, pelo telefone”, por exemplo. Em 
que Alberto Arcela se iniciava em festivais. Em 
que sua irmã, Ana Lúcia, dava força de todos os 
tipos, até passando batom em nossos lábios para 
confrontar os costumes “normais”... Tudo isso 
ainda está - e sempre estará - na cabeça dessa 
geração, que também é grande numericamente. 
Havia gente que mandava cartas para a Rádio 
Correio da Paraíba, apoiando o tropicalismo e as 
mudanças que fazíamos.
 E o poeta Vanildo Brito, no Festival Parai-
bano da MPB de 1967, xingando o júri (para ele, 
incompetente), que não deu o primeiro lugar a 
“Poeira”, de Marcus Vinícius e Marcos Tavares? 
 E ainda saudades do cineasta Juran-
dy Moura e do apoio que nos dava e da noite 
em 1972 quando - juntamente com ele -, eu, 
Amundsen Limeira e Cleodato Porto, choramos 
a morte de Torquato Neto.



Renata Zaccara observa que farmácias, 
clínicas e principalmente hospitais enxer-
gam o profissional farmacêutico como um 
custo a mais, entretanto ele pode ser, ao 
invés disso, uma economia para o estabe-
lecimento. “Muitos ainda não conseguem 
enxergar [a importância do farmacêutico], 
principalmente a área hospitalar, que obser-
va como um custo a mais para o hospital. 
Mas se ele ver que está garantindo a segu-
rança do paciente, se ele fizer uma interven-
ção farmacêutica errada, por exemplo um 
medicamento que o paciente não poderia 
utilizar porque é alérgico, ou que pela idade 
é contraindicado, você terá gastos desneces-
sários em tratamento de uma reação indese-
jada que ele venha a desenvolver.”

Farmacêutico, alternativa à economia
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Regional da Paraíba se instala no dia 9
sociEdAdE bRAsiLEiRA dE fARmáciA hospitALAR
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Com a implantação dessa 
filial os farmacêuticos 
ganham melhorias

Presente em 22 estados 
do Brasil, a Sociedade Brasi-
leira de Farmácia Hospitalar 
(SBRAFH) passará a contar 
com a regional da Paraíba 
a partir do dia 9 deste mês, 
quando será empossada a di-
retoria da entidade no Estado. 
A presidente da regional pa-
raibana será Renata Zaccara, 
que viaja hoje para São Paulo 
para tomar posse. Com a im-
plantação da filial estadual 
da Sociedade, os profissio-
nais farmacêuticos ganham 
um instrumento importante 

de qualificação profissional 
e valorização da profissão. A 
população, por sua vez, ganha 
um atendimento mais seguro 
e especializado.

“A importância da 
regional da Sociedade 
[Brasileira de Far-
mácia Hospitalar} é 
principalmente na 
questão da capacita-
ção e valorização do 
profissional farma-
cêutico, porque com 
a Sociedade a gen-
te vai conseguir 
trazer cursos e 
palestras para 
qualificar esse 
profissional 
que em todos 
esses anos, 
quase todos 
os estados ti-

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União
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Farmacêutica Renata Zaccara será 
emposssada como a presidente da 

regional paraibana

nham a regional da Sociedade, 
mas a Paraíba não tinha. Então 
já era uma luta a mais de quatro 
para trazer a Sociedade para 
cá”, enfatizou Renata. A regional 

da Paraíba não possuirá 
uma sede, entretanto 
tentará viabilizar com 
outras entidades, a 
exemplo do Hospital 
Universitário Lauro 
Wanderley, espaços 
para a realização dos 

cursos e palestras.
Na oca-

sião da posse da diretoria da 
SBRAFH na Paraíba, que acon-
tecerá na Associação Paraiba-
na de Hospitais, a presidente 
nacional da entidade, Maely 
Peçanha, comparecerá à capi-
tal, onde ministrará palestra 
com o seguinte tema: “Segu-
rança do paciente: estamos 
fazendo a nossa parte”. Criada 
em 2005, a SBRAFH tem como 
objetivo principal representar 
os farmacêuticos hospitalares, 
buscando seu reconhecimento 
junto à sociedade, através de 

qualificação profissional e ar-
ticulação política. Para Renata 
Zaccara, a população não reco-
nhece a importância do traba-
lho do farmacêutico.

“A assistência farmacêu-
tica é um direito do cidadão, 
sendo que a população não 
sabe a real importância. Ela 
confunde muito, principal-
mente em drogarias, farma-
cêutico com balconista. Mas o 
farmacêutico é o profissional 
do medicamento, quem tem 
todo o conhecimento do me-

dicamento. Então ele é quem 
vai orientar o paciente a como 
usar o medicamento e como 
acondicionar o medicamento 
para uma melhor farmacotera-
pia, ou seja, garantir que aque-
le medicamento vai fazer o 
efeito desejado no tratamento 
do paciente. Então se a gente 
está capacitando os profissio-
nais, eu vou ter como garantir 
essa qualidade no atendimen-
to. É o que a gente chama de 
atenção farmacêutica de far-
mácia clínica”, explicou Renata.

n Graduada em Farmácia pela 
Universidade Federal da Paraíba em 
1993, Renata possui pós-graduação 
em Gestão em Saúde Pública e 
em Farmacologia Clínica e pos-
sui especalizações em Farmácia 
Hospitalar e Farmácia. Além disso, 
implantou a Farmácia Clínica na 
Paraíba, que funciona na Unimed 
João Pessoa. Renata ainda acumula 
os cargos de auditora farmacêutica 
na Unimed-PB, de vice-presidente 
do Conselho Regional de Farmácia 
da Paraíba(CRF-PB) e é membro 
do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF), onde atua em Grupo de Tra-
balho sobre Farmácia Hospitalar.

sobre Renata

A contribuição mensal dos mi-
croempreendedores individual (MEI), 
através do Documento de Arrecada-
ção Simplificada (DAS), deve ser paga 
neste sábado (2).  A partir de agora, 
o MEI deve baixar o boleto pela in-
ternet.  O pagamento deve ser efe-
tuado  na rede bancária ou em casas 
lotéricas. Com essa contribuição, o 
microempreendedor individual tem 
acesso a benefícios como auxílio-ma-
ternidade, auxílio-doença, aposenta-
doria, entre outros.

O MEI tem três opções para baixar 
a DAS: acessar o Portal do Empreen-
dedor (www.portaldoempreendedor.
gov.br); fazer o download do aplica-
tivo Qipu, que, entre outras funciona-
lidades, permite baixar os carnês pelo 
celular, inclusive os vencidos; ou pro-
curar a agência do Sebrae na cidade. 
Na Paraíba, há unidades do Sebrae em 
Araruna, Cajazeiras, Campina Grande, 
Guarabira, Itaporanga, João Pessoa 
(Bairro dos Estados e Mangabeira), 
Monteiro, Patos, Pombal e Sousa. 

Este ano, o Documento de Arreca-
dação Simplificada (DAS) tem o valor 
fixo mensal de R$ 45 para os empreen-
dedores do setor de comércio ou in-
dústria, R$ 49 (prestação de serviços) 
ou R$ 50 (comércio e serviços). O novo 
valor começa a valer a partir de feve-
reiro e corresponde a 5% do salário 
mínimo (contribuição para a Seguri-
dade Social), mais R$ 1 de Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) e/ou R$ 5 de Imposto sobre 
Serviços (ISS).

Atendimento
Desde janeiro, o atendimento 

para MEI é feito através de oficinas 
que são realizadas de segunda a sex-
ta-feira, no período da manhã e da 
tarde. De acordo com a gerente da 
Unidade de Atendimento do Sebrae 
Paraíba, Márcia Timótheo, a medida 
espera  oferecer informações com-

pletas e mais detalhadas para o MEI. 
“Os empreendedores individuais 
continuarão com o atendimento 
personalizado em casos de consulto-
rias e orientações sobre inovação”, 
destacou a gerente. 

As oficinas de orientação empre-
sarial têm como tema Formalização, 
Declaração do Imposto de Renda do 
MEI e Baixa e/ou alteração do MEI. 
Os interessados em participar devem 
se inscrever e pagar uma taxa de R$ 
15. Pela manhã, as oficinas são rea-
lizadas das 9h às 12h e, à tarde, das 
14h30 às 17h30. 

o que é o mEi
O Empreendedor Individual é 

uma nova categoria de empresa, 
criada em 2008, para atender os em-
presários que faturam até R$ 60 mil 
por ano.  O processo de formaliza-
ção do MEI pode ser feito de forma 
gratuita no Portal do Empreendedor, 
no campo “Formalize-se”. Após o ca-
dastro, o CNPJ e o número de inscri-
ção na Junta Comercial são obtidos 
imediatamente, sem custos e buro-
cracia. Ao se formalizar, o trabalha-
dor por conta própria pode emitir 
nota fiscal e participar de licitações 
públicas, ter acesso facilitado a em-
préstimos, fazer vendas por meio de 
máquinas de cartão de crédito, entre 
outras vantagens. 

Todo microempreendedor indi-
vidual que faz o pagamento de sua 
contribuição mensalmente se torna 
um segurado da Previdência Social 
e, com isso, tem garantido direitos 
como aposentaria, auxílio-saúde e sa-
lário-maternidade. O pagamento dos 
impostos mensais é feito por meio do 
Documento de Arrecadação do Sim-
ples Nacional (DAS), que pode ser ge-
rado em qualquer computador conec-
tado à internet. Os valores devem ser 
pagos na rede bancária e casas lotéri-
cas até o dia 20 de todo mês.

Contribuição mensal individual 
vence neste sábado 2 de abril

ARREcAdAção simpLificAdA do mEi

O produtor rural canaviei-
ro que não fizer sua inscrição 
no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS-CCIMS, até o dia 31 
de julho, ficará impedido de 
receber o pagamento pela cana 
fornecida à indústria. Acon-
tece que para efetivação da 
inscrição, os produtores pre-
cisam apresentar, entre outros 
documentos, uma declaração 
emitida pelos sindicatos que 
representam a categoria ou 
pela Faepa. Com o objetivo de 
agilizar a emissão deste docu-
mento e atender de forma mais 
eficaz seus 2.800 associados, a 
Associação dos Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), so-
licitou à Secretaria de Estado 
da Receita que fosse alterada 
a Portaria Nº 014/GSF, de 3 
de março de 1998. O pleito foi 
atendido pelo governo, publi-

cado no Diário Oficial da últi-
ma segunda-feira (28) e en-
trou em vigor na mesma data.

“A efetivação da inscrição  
exige vários documentos, entre 
os quais, a declaração do sin-
dicato ou da Faepa, mas, com 
essa alteração na Portaria, a 
Asplan ou qualquer outra asso-
ciação de classe passa a poder 
também emitir a declaração 
aos associados, o que vai agi-
lizar a inscrição”, argumenta o 
contador da Asplan, Aderaldo 
Júnior. A alteração na Portaria, 
segundo Aderaldo, aconteceu 
no Artigo 1º, inciso V, que pas-
sou a vigorar com a seguinte 
redação: comprovante de filia-
ção por federação, associação 
ou sindicato da categoria. Ain-
da segundo o contador, após 
31 de julho,  as unidades indus-
triais ficam impossibilitadas de 

procederem com o pagamento 
para o produtor que não esti-
ver com a sua inscrição em dia.

Também para facilitar o 
processo de inscrição no ICMS-
-CCIMS, a Asplan montou um 
plantão para dar as devidas 
orientações ao produtor no 
sentido de facilitar todo o pro-
cesso. “Todas as dúvidas em 
relação a esse procedimento 
determinado pelo Art. 1º da 
Portaria nº 014/GSF, de 3 de 
março de 1998, que passou a 
vigorar com outra redação, e 
até o preenchimento do for-
mulário, nos disponibilizamos 
neste plantão”, afirma a geren-
te administrativa da Asplan, 
Kiony Vieira. O plantão fun-
ciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h, 
Asplan, na Rua Rodrigues de 
Aquino, 267, Centro. 

O Governo do Estado 
vai lançar novos editais para 
investimento em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
(P,D&I), previstos para serem 
publicados neste mês de abril, 
com investimentos de mais de 
R$ 8 milhões. Os editais estão 
em fase de elaboração pela 
Secretaria de Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Am-
biente e da Ciência e Tecnolo-
gia, por meio da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq).

Serão lançados editais 
dos programas Pronex – Pro-
grama de Apoio aos Núcleos 

de Excelência, PPP – Progra-
ma de Infraestrutura para Jo-
vens Pesquisadores, e PPSUS 
– Programa de Pesquisa para 
o SUS – Gestão Compartilhada 
em Saúde. E mais dois editais 
com o Conselho Britânico, por 
meio do Fundo Newton, para 
a realização de dois cursos de 
capacitação para professores 
sobre elaboração de artigos 
científicos, sendo um da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB-JP) e outro na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG-CG). 

Conforme informou o 
presidente da Fapesq, Claudio 

Furtado, estão sendo liberados 
para o Pronex R$ 4,5 milhões, 
com o objetivo de apoiar a 
execução de projetos de gru-
pos consolidados de pesqui-
sas científica, tecnológica e de 
desenvolvimento, visando dar 
suporte financeiro à continui-
dade dos trabalhos dos grupos 
de pesquisas com excelência 
reconhecida no Estado da Pa-
raíba. O Pronex é um instru-
mento de estímulo à pesquisa e 
ao desenvolvimento científico. 
É classificado como Núcleo de 
Excelência um grupo de pes-
quisadores com reconhecida 
competência e tradição.

Governo do Estado acata pedido 
da Asplan e modifica portaria 

Editais de incentivo à pesquisa
têm investimentos de R$ 8 mi

inscRição dE contRibuintEs do icms-ccims

dEsEnvoLvimEnto E inovAção
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Editora de CG ganha prêmio nacional 

Qualidade empresarial 2016
A empresa Realize 

Eventos, que integra o pro-
jeto para o Desenvolvimen-
to da Cadeia Produtiva de 
Eventos do Sebrae Paraíba, 
em Campina Grande, rece-
be, nesta segunda-feira (4), 
o selo “Referência Nacional 
& Qualidade Empresarial 
2016”. A entrega será no Te-
atro Brasília do Hotel Royal 
Tulip, em Brasília (DF). 

A indicação ao prêmio 
é realizada pelos membros 
associados da Agência Na-
cional de Cultura, Empreen-
dedorismo e Comunicação 
(ANCEC). A Agência é for-
mada por empresários, au-
toridades, advogados, artis-
tas, esportistas e jornalistas. 
Eles formam a banca para 
avaliar as categorias das Or-
dens do Clube do Empreen-
dedor, do Mérito do Jornalis-
mo e do Esporte Mário Filho, 
da Música Renato Russo e do 
Mérito da Arte e da Cultura 
Nelson Rodrigues. 

Após a indicação, os 
concorrentes são avaliados 
pela Comissão da ANCEC. 
Os critérios de qualidade 
no atendimento, serviços 
e produtos, divulgação da 
imagem da empresa, prê-
mios conquistados em anos 
anteriores, ações culturais 
e sociais apoiadas pela em-
presa e reconhecimento de 
clientes.

Para o sócio diretor da 
Realize Eventos & Editora, 
Allyson Veiga, a premiação 
foi uma surpresa. “Para nós 
foi muito bom sermos reco-
nhecidos por este prêmio. 
Proporcionou aos colabora-
dores um olhar ainda mais 
confiante e otimista em re-
lação ao futuro da empresa. 
Trabalhamos muito, conse-
guimos crescer e realizar 
nossos objetivos com muito 
esforço, dedicação, empenho 
e comprometimento”, disse. 

A Realize Eventos Cien-
tíficos & Editora é uma em-

presa de base tecnológica. 
Nasceu em Campina Grande, 
na incubadora de empresas 
do Parque Tecnológico da 
Paraíba em 2008. Durante 
sete anos vem crescendo, se 
desenvolvendo e firmando 
parcerias com diversas ou-
tras entidades e instituições. 
Segundo Allyson, a Realize 
viabiliza, gerencia e promo-
ve eventos acadêmicos em 
todo o País. 

A experiência é larga e 
a empresa criou o portfólio 
de 90 eventos organizados 
ao longo de sua existên-
cia. “Nesse tempo, tivemos 
30 mil pessoas atendidas e 
construímos junto aos par-
ceiros a melhor maneira de 
executar congressos, semi-
nários, colóquios, fóruns ou 
similares de porte estadual, 
nacional e internacional. A 
nossa equipe técnica expe-
riente proporcionou maior 
profissionalismo e qualida-
de aos eventos”, concluiu.

Allyson Veiga, da 
Realize Eventos 
e Editora: “A 
premiação foi 
uma surpresa.”

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba coloca em 
vigor o novo conjunto de me-
didas destinadas a contenção 
e controle de despesas no 
âmbito da Corte. São oito, no 
total, as metas de economia 
estabelecidas em virtude da 
“restrição orçamentária no 
exercício de 2016”.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha, 
explicou que as medidas 
disciplinadas por meio da 
Resolução Administrativa 
TC Nº 01/2016, receberam 
aprovação unânime na ses-
são plenária dessa quarta-
-feira (30).

Elas levam em conside-
ração o “crítico cenário eco-
nômico que vivencia o País e 
o Estado da Paraíba” e, ain-
da, o fato de o orçamento da 
Corte para o atual exercício 
haver se tornado “incompa-
tível com a programação ini-
cial de despesas de custeio e 
investimento”.

Tais fatos, reforçou o 
conselheiro presidente Ar-
thur, impuseram a “con-
tenção de gastos e o dire-
cionamento de recursos às 
prioridades do Tribunal”.

A adoção das medi-
das levou em consideração, 
também, o disposto na LRF 
(Lei nº 101/2000) sobre a 

responsabilidade na gestão 
fiscal, que pressupõe a ação 
planejada e transparente.

E uma das principais 
disposições contidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
lembrou o presidente, é exa-
tamente “a prevenção de ris-
cos e correções, objetivando 
manter o equilíbrio das con-
tas públicas”.

As metas de redução, ex-
pressas no Art. 2º da resolu-
ção, são as seguintes:

• Redução de 10% (dez 
por cento) dos serviços de 
reprografia e impressão;

• Redução de 15% 
(quinze por cento) do consu-
mo de água;

• Redução de 30% (trin-
ta por cento) do consumo de 
energia elétrica;

• Redução de 25% (vin-
te e cinco por cento) do 
serviço de manutenção de 
ar- condicionado;

• Redução de 30% (trin-
ta por cento) das despesas 
com passagens aéreas;

• Redução em 25% 
(vinte e cinco por cento) da 
despesa com outras pesso-
as físicas;

• Redução da aquisição 
de material de consumo 
essencial e exclusão de ma-
teriais considerados não 
essenciais;

• Limitação do contin-
gente total de estagiários 
para 30 (trinta).

O contrato de prestação 
de serviços de limpeza, con-
servação, higienização, copa 
e serviços gerais, será redu-
zido em 25% (vinte e cinco 
por cento).

Programa de estágios
Por meio de outra reso-

lução, o Pleno aprovou tam-
bém o Programa de Estágios 
do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, na qual 
está toda regulamentação 
da atividade no âmbito do 
Tribunal, como forma de in-
gresso, direitos e deveres do 
estagiário, e condições para 
o desligamento.

Plano estratégico
Destinado a fixar as dire-

trizes e metas da Corte para 
os próximos oito anos, tam-
bém foi aprovado por decisão 
unânime do plenário, o Plano 
Estratégico do TCE da Paraíba 
para o período 2016 a 2023.

Pela resolução aprova-
da, o presidente proporá ao 
tribunal, anualmente, no pri-
meiro trimestre de cada ano, 
já a partir de 2017, a revisão 
do Plano Estratégico, para 
mantê-lo permanentemente 
atualizado.

TCE-PB fixa novas metas 
para a redução dos gastos

RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os empresários do se-
tor industrial agora contam 
com um Núcleo de Acesso 
ao Crédito (NAC). Ele foi 
instalado ontem de manhã, 
na Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep) 
em Campina Grande. Por 
meio do NAC os industriais 
paraibanos de todos os seg-
mentos receberão orienta-
ções sobre a elaboração de 
projetos, para a obtenção 
de crédito junto às institui-
ções financeiras.

O NAC é vinculado à Di-
retoria de Articulação Insti-
tucional da Fiep e vai atender 
aos empresários na sede da 
entidade em Campina Gran-
de; e na subsede em João 
Pessoa. O objetivo é ampliar 
ou melhorar o desempenho 
dos empreendimentos in-
dustriais na Paraíba.

Denise Gadelha, coor-
denadora do Núcleo infor-
mou que na Paraíba será 
seguida a mesma linha que 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) adota para 
mais nove federações de in-
dústrias do País. “Estamos 
organizando uma equipe 
pra ficar à disposição do 

empresário, com um plano 
de ação para 2016; com me-
tas e capacitações e para dar 
informação sobre o acesso 
ao crédito que, muitas vezes 
é o que falta ao empresário”, 
explicou Denise Gadelha.

Segundo Denise,  num 
primeiro momento, o foco 
maior do Núcleo de Acesso 
ao Crédito, serão os médios 
e pequenos empresários,  
do setor industrial da Pa-
raíba. “O foco maior nesse 
momento sim, o que não 
impede, posteriormente, a 
gente ampliar para outros 
segmentos”, disse.

Capacitação
A proposta do Núcleo de 

Acesso ao Crédito foi apre-
sentada ontem de manhã a 
um grupo de empresários, 
dirigentes e funcionários 
da Fiep. Na manhã de hoje 
a equipe da Confederação 
Nacional da Indústria esta-
rá fazendo a capacitação da 
equipe. A partir deste mês 
será iniciado o atendimento 
aos empresários interessa-
dos na obtenção de financia-
mentos  junto às instituições 
de crédito do País.

A economista Susana 
Peixoto, especialistas em Po-
líticas para as Indústrias da 

CNI, explicou que, o Núcleo 
de Acesso ao Crédito estará 
disponível a todas as em-
presas industriais paraiba-
nas, independentemente do 
segmento a que pertencem. 
“Não tem nenhuma restrição. 
Todos os segmentos repre-
sentados na Federação das 
Indústrias serão atendidos. 
O núcleo é um projeto para 
auxiliar as empresas a se 
apresentarem perante uma 
instituição financeira e pode-
rem ter seus projetos apro-
vados, orientando-os sobre a 
melhor linha de crédito para 
as necessidades da empresa”, 
falou.

Construção civil
No entendimento do 

presidente do Sindicato da 
Indústria de Construção Ci-
vil da Paraíba (Sinduscon), 
João Batista Sales, o crédi-
to em qualquer época é de 
extrema importância para 
o empresariado. “Hoje esta-
mos vivendo um momento 
de dificuldades e esse crédi-
to é importante. A iniciativa 
da CNI de facilitar o acesso 
empresarial ao crédito é de 
uma importância funda-
mental pra gente conseguir 
manter emprego e renda”, 
afirmou o empresário.

Fiep instala núcleo de acesso ao 
crédito às instituições financeiras

PARA EMPRESÁRIOS DO SETOR INDUSTRIAL

Confiança do consumidor paraibano diminue em março
Depois de dois meses 

consecutivos de alta no ano, 
o Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) da Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
(RMJP) registrou uma retração 
de 1,12% em março no con-
traponto com o mês anterior. 
O índice passou de 98,49 pon-
tos em fevereiro de 2016 para 
97,39 pontos neste mês. O 
estudo foi realizado pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pesquisas 
Econômicas e Sociais da Para-

íba (IFEP).
“Este recuo apurado pelo 

ICC pode ser atribuído, em par-
te, à queda do nível de empre-
go e redução da renda real das 
famílias provocada pela infla-
ção. O nível de endividamento 
do consumidor se encontra em 
patamares elevados”, apontou 
o presidente da Fecomércio, 
Marconi Medeiros.

Na comparação anual, de 
março deste ano com o mes-
mo mês de 2015, o ICC retraiu 

5,57%, caindo de 103,13para 
97,39 pontos. Vale salientar que 
a escala de pontuação que mede 
a confiança do consumidor va-
ria de 0 a 200, na qual acima de 
100 pontos indica otimismo e 
abaixo disso, pessimismo. 

Na avaliação por gênero, 
a pesquisa revelou que a redu-
ção da confiança foi maior en-
tre os homens (-1,34%), atin-
gindo 96,64 pontos neste mês.
Já entre as mulheres (-0,99%) 
o índice marcou 97,97 pontos 

neste mesmo período. Com 
relação à renda, os consumido-
res com rendimentos até dois 
salários mínimos foram os que 
apresentaram maior decrésci-
mo (-1,88%). Já no que condiz 
à escolaridade, os que pos-
suem Ensino Médio completo 
registraram maior retração na 
confiança (-1,56%). Por estado 
civil, os consumidores casados 
ou em regime de união estável 
foram os que tiveram o maior 
recuo (-1,78%).

O ICC é composto por 
dois subíndices: o Índice das 
Condições Econômicas Atuais 
(ICEA), que mede a confiança 
do consumidor em relação à 
sua situação atual; e o Índice 
de Expectativa do Consumidor 
(IEC), que calcula o sentimento 
do consumidor em relação à 
sua situação futura. 

Com relação à situação 
atual, a parcela de consumido-
res que avaliaram como “me-
lhor” a situação familiar, caiu 

de 21,55% em fevereiro para 
18,97% neste mês.  A pesquisa 
foi realizada nos dez primeiros 
dias do mês com cerca de 400 
entrevistados na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, em 
pontos de maior concentração 
de consumidores. A sondagem 
objetiva informações econô-
micas a partir de respostas 
sobre as condições correntes 
e futuras esperadas pelos con-
sumidores em níveis micro e 
macroeconômicos.

ICC DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

Foto: Divulgação
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Em almoço ontem no restaurante Appetito Trattoria, as amigas Roberta 
Aquino, Roziane Coelho e esta colunista traçaram a organização da comemoração do 
aniversário de Patrícia Rabello que será no dia 12 deste mês naquele simpático local.

FOTO: Goretti Zenaide

Carmi Lisboa, a festejada Maria Lúcia Jurema e Mônica Lisboa Figueiredo 

   Em nossas mãos convite de Messina Palmeira para a comemoração dos seus 
gloriosos 60 anos. Será no dia 28 deste mês na cobertura do Hotel Sapucaia, em Tambaú, 
com direito a vestido de bolinha, óculos de gatinha e laço de mocinha.

Graça Meira, Stella Barros, Conceição Imperiano e Tereza Vaz

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Paula Borges, Rejane (Help) Matos, Ana Adelaide Peixoto, que hoje lança livros, Glauce 
Londres e Albiege Fernandes

FOTO: Dalva Rocha

Dois Pontos

  O destaque no Cinesapaço 
Mag Shopping para esta semana 
são os filmes brasileiros.
   Lá, os cinéfilos poderão 
conferir “Zoom”, dirigido por Pedro 
Morelli e “Para Minha Amada Morta”, 
com a paraibana Mayanna Neiva.

“Quando dou comida aos 
pobres me chamam de 
santo. Quando pergunto 
porque eles são pobres, 
chamam-me de comunista”

“A maior desgraça 
de uma nação pobre 
é que, em vez de 
produzir riqueza, 
produz ricos”

DOM HELDER CÂMARA MIA COUTO

Defensor público Corio-
lano Sá Filho, empresá-
rios Jozarba Cavalcante 
Rodrigues, Léo Micena e 
Élvio Ribeiro de Mendonça, 
advogadas Raquel Souto 
Maior e Raquel Cruz Rocha, 
Sras. Sônia Lúcia Neves 
Spinelle e Vivane Maria 
Lima de Carvalho Aquino, 
ex-secretário Noaldo Alves 
Silva, engenheiro Mário 
Diniz Zenaide, executivo 
Erasmo Lucena.

Parabéns

Socorro Motta, Evelyn César, Roberta Aquino, Ezilda Rocha, a aniversariante Maria Lúcia Jurema, 
Roziane Coelho, Lúcia Padilha e Sônia Vitoriano

FOTO: Goretti Zenaide

Bingo Solidário
O ESPORTE Clube Cabo Branco, através de seu presidente 

Gilberto Giba Ruy, convocando sócios e pessoas interes-
sadas em participar do festivo e prazeroso dia 24 de abril, 
quando estará sendo realizado um Bingo Solidário com 
prêmios valiosos, feijoada com música ao vivo, recreação 
para crianças e torneios de futsal, tênis, futebol e natação.

A entrada será 1 kg de alimentos que será doado para 
a Amem, abrigo que atende idosos carentes há 44 anos.

Logística
A COMPANHIA 

Docas da Paraíba par-
ticipa dias 5 a 7 deste 
mês em São Paulo, 
da Intermodal South 
America. O evento é 
considerado a maior 
feira de logística da 
América Latina.

   Para este Dia da Mentira, 1o de abril, uma frase de George Orwell: 
“Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário”.

Lançamentos
COM edição 

caprichada de Juca 
Pontes e a boa im-
pressão da Gráfica 
JB, a professora e 
escritora Ana Adelaide 
Peixoto Tavares lança 
hoje, às 19h na FCJA, 
duas obras literárias.

O livro “De 
paisagens e outras 
tardes” tem prefácio 
da escritora Vitória 
Lima e “Brincos para 
que te quero?”, da 
professora Lúcia 
Sander. Ambos, com 
capas assinadas pelo 
internacional Flávio 
Tavares.

Almoço festivo
O ANIVERSÁRIO de Maria Lúcia Jurema, no Paço dos 

Leões, foi marcado por um festivo almoço onde mulheres 
foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, a 
saber, Roberta Aquino, Socorro Aragão, Ana Adelaide Peixo-
to, Ana Paula Borges, Maisa Cartaxo, Kátia Santiago, Camila 
Toscano, Cileide Braga, Maria das Graças Morais Guedes, 
Sandra Moura, Madalena Abrantes e Mariah Nogueira.

Além de sorteios de brindes e ter parte da renda 
revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o 
evento contou com a animação musical do excelente Erik 
von Söhsten e o DJ Vilarim.

   O trade turístico paraibano prepara mega ação de divulgação do Destino 
Paraíba no mercado mineiro. Será no dia 28 deste mês no Espaço Gutierrez em parceria 
com a operadora Azul Viagens, braço da companhia aérea Azul, que vai reunir 60 agentes.

Saúde
COMEÇA neste 

domingo mais um Sum-
mer SPA By Prodieta, 
realizado no Grand Mer-
cure Summerville Resort, 
localizado em Porto 
de Galinhas-PE, hotel 
preferido de muitos vips 
paraibanos.

O SPA, considerado 
um dos melhores pro-
gramas de saúde do Nor-
deste, é conduzido pela 
nutricionista Sylvia Lobo 
e uma equipe de profis-
sionais de várias áreas e 
os participantes contam 
ainda com acompanha-
mento durante 30 dias 
após nas unidades da 
Prodieta. 

Juventude rural
UMA DELEGAÇÃO da Paraíba, formada por jovens do 

meio rural e representantes da Secretaria Executiva de Ju-
ventude da Paraíba, participou esta semana da Conferência 
Nacional Temática de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para Juventude, realizada em Brasília-DF.

A promoção é do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e faz parte de boas parcerias que o órgão federal 
realiza com o Governo do Estado.

Casa Cor PB
SERÁ na próxima terça-feira, 5, o lançamento oficial 

do Casa Cor Paraíba, evento que é uma mega mostra de 
decoração, paisagismo e design de interiores.

Os franqueados na Paraíba, César Revorêdo e Ri-
cardo Castro, das 16h às 18h30 no auditório da Estação 
Cabo Branco, vão apresentar o Master Plan e anunciarão 
a data e o local onde esta primeira edição vai acontecer 
no Estado.
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Tite volta a ser cogitado 
para assumir a seleção  
se Dunga for demitido

gol de placa

Belo receberá apoio do Estado
Cagepa vai arrecadar a 
doação na conta de água 
e repassar para o clube

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1 de abril de 2016

O volante Rafael Speda, do Auto 
Esporte, disse ontem, que se depender 
dos jogadores, o clube não irá cair para 
a Segunda divisão. Segundo ele, apesar 
do atraso nos salários, e dos problemas 
financeiros que os jogadores estão pas-
sando, o grupo está fechado focado em 
cumprir o contrato com o clube, da me-
lhor forma possível.

"Não dá para disfarçar e mentir di-
zendo que está tudo bem. Nós somos 
pais de família e enfrentamos problemas 
com este atraso nos salários. Mas vamos 
fazer a nossa parte, e deixar a responsa-
bilidade para os dirigentes, de resolver 
o problema. Nossa pequena paralisação 
foi apenas para discutir o problema, e 

resolvemos atender a orientação do nos-
so técnico, de dar o melhor possível pelo 
Auto Esporte, porque temos um nome 
a zelar, e um respeito pelo torcedor que 
não merece isto", disse o atleta.

Para o volante Ederson Bastos, a me-
lhor forma de sair do problema é traba-
lhando forte e fazendo uma boa campa-
nha. "Este não é um problema apenas do 
Auto Esporte, virou uma rotina no fute-
bol brasileiro. Nós temos que fazer a nos-
sa parte, e esperar que a diretoria faça a 
dela. Não fizemos uma greve, e sim uma 
paralisação para analisar a situação", dis-
se o atleta.

Os jogadores aguardam a presença 
da diretoria, para explicar melhor como 
está a situação financeira do clube, e 
quando será pago os salários atrasados. 
"Os atletas estão tendo um comporta-

mento de homens responsáveis, apesar 
dos problemas. A diretoria está empe-
nhada em resolver o problema, e espero 
que em breve já tenha, pelo menos, um 
planejamento para honrar os compro-
missos com o elenco", disse Índio.

O treinador disse também, que não 
é fácil a relação com o elenco, diante de 
tantos problemas. "É muito difícil você 
segurar 23 homens com problemas de 
dinheiro, e parte deles, com problemas 
familiares. Às vezes, você tem de ser pai, 
irmão, amigo e psicólogo, ao mesmo 
tempo", desabafou o treinador.

O Auto Esporte estreia no quadran-
gular da morte, na próxima quarta-fei-
ra, às 20h30, no Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras, contra o Atlético. Para esta 
partida, o técnico Índio não poderá 
contar com o atacante Ricardinho, que 

está em tratamento no departamento 
Médico, e com o zagueiro Júlio, que 
levou o terceiro cartão amarelo, e vai 
cumprir suspensão.

Rafael Speda garante que o clube vai permanecer na 1a divisão
AUTO ESPORTE

Botafogo lança Makulele em amistoso contra o Santa Cruz
O Botafogo acertou 

um amistoso contra o San-
ta Cruz, para amanhã, às 
15h30, no CT da Maravilha 
do Contorno. A diretoria 
atendeu a um pedido do 
técnico Itamar Schulle, que 
estava preocupado com 
uma possível quebra no rit-
mo de jogo do elenco, por 
causa da folga nas competi-
ções esta semana. As duas 
equipes terão compromis-
sos no meio da próxima 
semana. O Belo receberá 
no Almeidão, o Linense, 
no jogo da volta da Copa 

do Brasil. Já o Santa Cruz 
estreará no quadrangular 
da morte contra o Esporte 
de Patos, no Teixeirão, em 
Santa Rita. Os ingressos 
para o jogo-treino custam 
R$ 10,00 para o não sócio e 
R$ 5,00 para os sócios.

"Esta semana sem jo-
gos foi muito importante 
para dar um descanso aos 
jogadores, e recuperar fisi-
camente todo o elenco. Mas 
não podemos perder o rit-
mo de jogo, porque teremos 
partidas decisivas, e nova-
mente, uma maratona de 

jogos pela frente. Por isso, 
solicitei a diretoria este 
jogo treino, para manter o 
elenco em atividade.

O zagueiro Plínio, que 
ainda se recupera de um 
edema no ombro, não deve-
rá participar do jogo treino 
contra o Santa Cruz, mas 
tem chances de enfrentar o 
Linense, na próxima quar-
ta-feira. Ele está otimista 
em voltar ao time o mais 
rápido possível. "Foi apenas 
um edema. Estou em trata-
mento e recuperando mi-
nha forma física. Acho que 

estarei recuperado para 
ajudar o Botafogo na clas-
sificação para a próxima 
fase", disse o zagueiro.

Sobre o jogo de quar-
ta-feira, Plínio espera muita 
dificuldade, e pelo jeito, pre-
fere jogar com o regulamen-
to debaixo do braço. "Nós 
temos a vantagem de poder 
jogar por um empate, sem 
gols. O negócio é se fechar di-
reitinho ali atrás, para não le-
var gols, e quem sabe, nossos 
atacantes possam aproveitar 
uma oportunidade e matar o 
jogo", disse o zagueiro.

Reforço
A diretoria do Botafogo 

confirmou, ontem, a contra-
tação do volante Makulele, 
com passagens por Palmei-
ras e Grêmio. O atleta de 31 
anos e natural de Salvador, 
foi revelado pelo Santo An-
dré, e teve uma passagem 
pelo Acadêmicos de Portu-
gal. Recentemente, ele es-
tava no futebol do Kwait. O 
jogador já estava treinando 
no Botafogo há duas sema-
nas, enquanto aguardava a 
regularização da transfe-
rência internacional.

Avante Belo
O movimento da torci-

da Avante Belo, que sempre 
está presente aos jogos, tem 
o objetivo de melhorar a in-
fraestrutura da Maravilha 
do Contorno. Ela entregou 
esta semana uma máquina 
de fazer gelo, que vai ajudar 
na recuperação dos jogado-
res e diminuir os custos do 
clube. No momento, os tor-
cedores estão arrecadando 
recursos para compra de 
mais outros equipamentos, 
que deverão ser entregues 
até o final de abril. (IM)

NA MARAVILHA DO CONTORNO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Rafael Speda (D) diz que o Auto não vai cair
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O governador Ricardo 
Coutinho assinou, nessa 
quinta-feira (31), um con-
vênio visando à cooperação 
técnica e administrativa 
entre o Governo do Estado 
e o Botafogo Futebol Clube. 
Segundo o acordo firmado, 
a Companhia de Águas e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) 
vai arrecadar por meio da 
conta mensal de água, com 
a autorização prévia do 
cliente, um determinado 
valor que será repassado 
para o Botafogo. A assina-
tura aconteceu durante so-
lenidade, no final da manhã, 
no Palácio da Redenção.   

De acordo com o convê-
nio, a cobrança do valor na 
conta do cliente, após a ade-
são, será identificada com a 
seguinte discriminação: “Doa-
ção Botafogo Futebol Clube”, 
seguido do valor doado, que 
poderá ser de R$ 5 a R$ 50 
mensais. Na ocasião, Ricardo 
destacou que a ação vem for-
talecer as ações do Governo 
do Estado em prol do esporte 
paraibano. “Essa é uma forma 
de incentivar a participação 
do torcedor na arrecadação 
dos times. Vamos estender 
esse tipo de convênio para to-
dos os clubes que se interes-
sem. Não podemos privilegiar 
nenhum deles, o Botafogo foi 
apenas o primeiro. Com essa 
medida, buscamos formar 

uma consciência de coopera-
ção entre os torcedores e seus 
clubes”, disse.

O governador ainda 
anunciou a continuidade do 
Programa Gol de Placa para 
dar mais incentivo aos ti-
mes de futebol da Paraíba. 
“Apesar do momento de crise 
nacional pela qual passamos, 
não podemos deixar de dar 

nossa contribuição ao cresci-
mento do futebol da Paraíba. 
O Gol de Placa vai continuar 
com a distribuição de recur-
sos para o desenvolvimento 
dos times”, garantiu.

Para o diretor-presi-
dente da Cagepa, Marcus 
Vinícius Fernandes, o con-
vênio vai trazer benefícios 
para todos os times do Esta-

do. “Trata-se de uma medi-
da para estimular o esporte, 
permitindo que qualquer 
pessoa seja colaborado-
ra dos seus clubes doando 
uma quantia mensal, atra-
vés da conta de água. É algo 
fundamental para o cresci-
mento dos times e mostra 
a sensibilidade do governo 
em relação às questões es-

portivas”, disse.
O presidente do Bota-

fogo, Guilherme Carvalho, 
falou sobre a satisfação de 
participar desse projeto, 
sendo o primeiro clube a 
aderir. “Agradeço ao Gover-
no do Estado e a todos que 
tornaram esta ação possí-
vel. Agora o torcedor tem 
mais uma opção de ajudar 

seu clube. Estou feliz pelo 
Botafogo ter sido o pri-
meiro a fazer o convênio. 
Espero que os torcedores 
entrem no projeto e colabo-
rem com o crescimento do 
nosso time”, ressaltou.

“O convênio começou 
pelo Botafogo, mas vai se 
expandir para todos os clu-
bes. Vejo como uma ação 
incentivadora do futebol. 
Nossos times precisam da 
ajuda do governo, como já 
acontece com o Gol de Placa, 
e também necessitam da co-
laboração dos torcedores”, 
comentou o presidente da 
Federação Paraibana de Fu-
tebol, Amadeu Rodrigues.  

Gol de Placa
O Programa Gol de Pla-

ca destina R$ 3,2 milhões 
aos clubes que disputam 
o Campeonato Paraibano, 
Copa do Nordeste, Copa do 
Brasil e Campeonato Bra-
sileiro de qualquer série. 
O campeão paraibano tem 
direito a receber 10,11% 
do valor e o vice 8,4%. Os 
representantes na Copa do 
Brasil têm direito a 9,58%. 
Já os que disputam a série 
C o percentual é de 9,1%, 
enquanto da série D é de 
4,73%. Para os demais que 
disputam o Campeonato 
Estadual o montante é de 
44,59% para todos. O tor-
cedor troca R$ 50 em nota 
fiscal por um ingresso e o 
Governo do Estado repassa 
para os times R$ 20. 

A assinatura da parceria entre o governo paraibano e o Botafogo Futebol Clube ocorreu na manhã de ontem no Palácio da Redenção
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Qualificatório olímpico define 
vagas nas Maratonas Aquáticas 
Seletiva em Portugal vai 
acontecer nos próximos 
dias 11 e 12 deste mês

Já há 10 nomes garan-
tidos na disputa feminina, 
e outros 10 na masculina, 
graças aos resultados do 
Campeonato Mundial Ka-
zan 2015. E os demais atle-
tas que competirão nas ma-
ratonas aquáticas dos Jogos 
Rio 2016 serão conhecidos 
após a realização do Quali-
ficatório Olímpico de Ma-
ratonas Aquáticas, em Se-
túbal, Portugal, nos dias 11 
(prova das mulheres) e 12 
(dos homens) de junho.

Estão classificados  no 
feminino as atletas Auré-
lie Muller (França), Sharon 
Van Rouwendaal (Países 
Baixos), Ana Marcela Cunha 
(Brasil), Rachele Bruni (Itá-
lia), Anastasiia Krapivina 
(Rússia), Poliana Okimoto 
(Brasil), Isabelle Franziska 
Harle (Alemanha), Kalliopi 
Araouzou (Grécia), Haley 
Anderson (Estados Unidos) 
e Eva Risztov (Hungria).

No masculino, Jordan 
Wilimovsky (Estados Uni-
dos), Ferry Wertman (Paí-
ses Baixos), Spyridon Gian-
niotis (Grécia), Sean Ryan, 
(Estados Unidos), Jack 
Burnell, (Grã-Bretanha), 
Marc-Antoine Oliver (Fran-
ça), Simone Ruffini (Itália), 
Richard Weinberger (Cana-
dá), Allan do Carmo (Brasil) 
e Federico Vanelli (Itália).

Os países que já têm 
um ou mais atletas classifi-
cados graças ao Mundial de 
Kazan não poderão partici-
par do Qualificatório Olím-
pico. Este evento irá asse-
gurar 10 vagas, em cada 
sexo, para os 10 primeiros 
colocados, salvo se houver 
mais de um atleta de deter-
minado País nesse grupo. 
Neste caso, a vaga Olímpica 
passa para o nadador se-
guinte na classificação final 
do evento de Setúbal.

Além desses 10 ho-
mens e 10 mulheres, o Qua-
lificatório Olímpico distri-
buirá mais cinco vagas para 
cada sexo, de acordo com 
a representação continen-
tal - África, Américas, Ásia, 
Europa e Oceania terão uma 
vaga cada, para o atleta de 
melhor rendimento em Se-
túbal, excetuando-se os que 
tiverem obtido uma das 10 
vagas para os primeiros co-
locados.

 A Keri-Anne Payne, 
que venceu o evento-tes-
te em agosto, ainda não se 
classificou. A Austrália, no 
feminino, e Alemanha, Ja-
pão, Tunísia e Rússia, no 
masculino, também não 
têm vagas ainda.

 O Brasil, no feminino, 
e os Estados Unidos e Itália, 
no masculino, foram os úni-
cos países que conseguiram 
classificar dois atletas, em 
um dos sexos, através do 
Campeonato Mundial Ka-
zan 2015. A etapa da Copa 
do Mundo de maratonas 
aquáticas de Balantonfüred, 
na Hungria, em 18 de junho, 
deve reunir boa parte dos 
classificados para os Jogos, 
numa boa prévia do que 
ocorrerá no Rio 2016.

O Rio 2016 será a pri-
meira edição dos Jogos 
Olímpicos em que as pro-
vas de maratonas aquáticas 
ocorrerão em águas aber-
tas. 

A brasileira 
Poliana Okimoto 
participa de 
prova na Praia de 
Copacabana no 
fim de 2015
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Mulheres querem ganhar igual aos homens nos EUA
As principais estrelas 

da seleção norte-americana 
de futebol feminino, entre 
as quais a goleira Hope Solo, 
entraram com ação contra 
a agência do governo que 
regulamenta a modalidade 
no País. Elas exigem equi-
paração salarial. Advogados 
contratados pelas jogadoras 
comunicaram que a seleção 
masculina dos EUA ganha 
mais de quatro vezes em re-
lação às mulheres.

Diferentemente de ou-
tros países, nos Estados Uni-
dos o futebol feminino é tão 
popular quanto o masculino. 
Participam do protesto as 
atletas Carli Lloyd, Alex Mor-
gan, Megan Rapinoe e Becky 
Sauerbrunn.

No entanto, a premiação 
por vitória em amistosos das 

IGUALDADE NOS SALÁRIOS

seleções tem valores bem di-
ferentes entre homens e mu-
lheres.

Na seleção feminina dos 

EUA, cada jogadora ganha 
US$ 1.350 (R$ 4.900) por 
vitória em amistoso contra 
seleções top 10 do ranking 

Fifa; os homens recebem US$ 
17.625 (R$ 64 mil).

As mulheres não ga-
nham nada se empatar ou 

perder para um adversário 
considerado mediano (abai-
xo do top25 do ranking Fifa). 
Já os homens recebem US$ 
6250 pelo empate e US$ 
5.000 pela derrota.

A disparidade de valo-
res é maior se compararmos 
uma eventual conquista do 
título de Copa do Mundo. 
No feminino, cada jogadora 
ganhará US$ 75 mil (R$ 272 
mil). Para o masculino, a Fe-
deração dará US$ 9.375 mi-
lhões a ser distribuído para 
o elenco campeão. Normal-
mente, um elenco é compos-
to por 23 atletas, que daria 
US$ 407 mil (pouco menos 
de R$ 1,5 mi) para cada.

O futebol feminino nor-
te-americano movimenta US$ 
20 bilhões anuais no País, se-
gundo informou as atletas.

Com 11 anos de existência e 
mais de seis mil beneficiados em 
seu último edital, o programa 
Bolsa Atleta está com as inscri-
ções abertas até 7 de abril para 
praticantes de esportes olímpicos 
e paralímpicos, sejam iniciantes 
ou atletas de alto rendimento. 
Entre renovações e novas inscri-
ções, a expectativa do Ministério 
do Esporte é que o número de 
atletas patrocinados cresça e que 
o benefício continue a ser conce-
dido a todos os que atendem aos 
requisitos.

"Não existe um número de 
vagas limitado", disse o coorde-
nador-geral do programa, Mo-
siah Rodrigues. Segundo ele, o 
programa é considerado priori-
tário no Ministério. "O fator que 
limita o número de contempla-

dos é a disponibilidade orçamen-
tária que, nos últimos anos, não 
influenciou no corte de bolsas. 
Até agora, o orçamento atende 
a todos aqueles que cumprem os 
critérios. Estamos conseguindo 
beneficiar 100% dos atletas que 
percorrem o processo".

O primeiro passo é a inscri-
ção online. Depois, é preciso com-
provar uma série de requisitos, 
inclusive com a apresentação de 
um plano esportivo anual. "O 
que pedimos ali é o calendário do 
ano: as competições que vai par-
ticipar, quando isso vai acontecer, 
a meta para cada evento. Com 
esses dados, conseguimos acom-
panhar e verificar se o atleta está 
atingindo ou não as metas".

O anúncio dos contemplados 
está previsto para o início de ju-

nho. Os atletas devem assinar um 
termo de adesão para começar a 
receber a bolsa. O benefício tem 
duração de um ano e sua reno-
vação está diretamente ligada 
ao cumprimento do desempe-
nho previsto no plano esportivo. 
Ainda não é possível estimar a 
quantidade de atletas que conse-
guirão a renovação. O Ministério 
afirma que o percentual tem sido 
alto nos últimos anos.

"O critério principal é que o 
contemplado tenha resultado es-
portivo ao longo do ano. Aqueles 
que estavam recebendo o bene-
ficio e que não obtiveram resul-
tados, não conseguem renovar a 
bolsa, porque precisam cumprir 
o critério ano a ano. Temos, nor-
malmente, um número maior de 
renovações e um número de atle-

tas aderindo pela primeira vez ao 
programa".

O programa já concedeu 
mais 43 mil bolsas em seus 11 
anos, com investimentos que ul-
trapassam R$ 600 milhões e fa-
zem dele o maior programa do 
mundo em patrocínio esportivo 
individual e direto. Entre os bene-
ficiários atuais, 3.557 são homens 
e 2.574 são mulheres.

Com a escolha do Brasil para 
sediar os Jogos Olímpicos, o Go-
verno Federal criou a categoria 
mais elevada do programa, a Bol-
sa Pódio, que conta atualmente 
com 246 atletas. Eles recebem 
bolsas que variam entre R$ 5 mil 
e R$ 15 mil. Cerca de metade dos 
beneficiários, segundo Mosiah, 
pertence às categorias de base, 
estudantis ou iniciantes: 

Governo admite aumentar o número de beneficiários
BOLSA ATLETA

A goleira Hope Solo exige equiparação salarial com os jogadores e apoia a ação contra o governo

Foto: Reprodução



Tite em alta para 
dirigir a seleção

dunga em baixa

Técnico do Corinthians volta a ter seu 
nome cogitado diante da crise porque 
passa o Brasil nas Eliminatórias
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Líder de seu grupo da Copa Libertadores 
e com a primeira posição geral assegurada no 
Campeonato Paulista, o Corinthians vive clima 
de tranquilidade no que diz respeito ao fute-
bol. Mas, depois de ver sua equipe vencer a 
Ponte Preta por 2 a 1 nessa quarta-feira, Tite 
voltou a ser constantemente abordado quanto 
à seleção brasileira. E expôs incômodo.

Com sinais de desgaste na relação com a 
CBF e a pior classificação do Brasil na história 
das Eliminatórias, Dunga voltou a ter seu car-
go ameaçado. A interferência disso é direta no 
Corinthians, que tem em seu treinador o favo-
rito destacado em caso de uma mudança de 
comando na seleção. Não é a primeira vez que 
isso ocorre. 

Às vésperas da disputa do Mundial de Clu-
bes em 2012, com a saída de Mano M e n e z e s 
da seleção, o Corinthians 
conviveu com a pers-
pectiva de perder o 
treinador, que 
permaneceu 
para a     
   

conquista do título. Dois anos de-
pois, Tite preferiu o desemprego a 

convites sedutores como do futebol chi-
nês e do Atlético-MG e apostou todas as fichas 
em suceder Luiz Felipe Scolari após o Mundial 
de 2014. Já na temporada passada, os mo-
mentos de instabilidade de Dunga com a Copa 
América e com as Eliminatórias resgataram ru-

mores em torno de Tite mais uma vez. 
Dirigir a seleção brasileira ainda é o prin-

cipal objetivo profissional do treinador do 
Corinthians para a carreira. Mas, nos últimos 
tempos, ele foi alertado por dirigentes do clube 
de que o momento conturbado da CbF indicava 
instabilidade. Tite também mantém uma posi-
ção pública de respeito à sequência para Dun-
ga até a próxima Copa do Mundo, o que tem 
relação com suas expectativas. 

Em 2014, o treinador ficou profundamente 
decepcionado por ter sido preterido na escolha 
para a seleção brasileira. Tite conviveu com a 
perspectiva de que seria o sucessor de Felipão 
e, a partir dessa frustração, delineou um novo 
plano de carreira. Por isso, assinou com o Corin-
thians um contrato peculiar para a realidade do 
futebol brasileiro, válido até dezembro de 2017, 
e com patamar salarial inclusive abaixo do que 
recebia no clube até 2013. 

Não à toa, o vínculo definido por Tite e 
pelo Corinthians se encerra justamente a seis 
meses da Copa da Rússia, o que permitiria a 
ele novamente esperar, desempregado, por 
uma nova oportunidade. Mas, há um detalhe: 
não existe multa para rescisão do contra-

to. "Ele tem contrato de três anos, mas isso 
não tem controle. Você não pode impedir 

ninguém de ser o treinador da seleção 
brasileira, que é o auge da carreira, 

onde todo mundo quer chegar. É 
uma decisão exclusiva do Tite", 

chegou a dizer ao sporTV, em no-
vembro, o presidente corintiano Ro-

berto de Andrade.
Nessa quarta-feira, em meio a várias res-

postas em que se esquivou do assunto seleção 
brasileira e até disse ter dormido durante o jogo 
com o Paraguai, Tite mostrou uma posição cla-

ra. Com Copa Libertadores em meio a 
compromissos importantes da CbF 
(Copa América e Olimpíada), disse 

ser impossível manter dois cargos. 
De acordo com o meia Rodriguinho, 

os próprios jogadores têm tratado a respeito 
dessa perspectiva para o chefe.

Por ora, a contribuição de Tite à seleção 
brasileira se dá por meio do Corinthians. Só 
para o time principal, além do preparador físi-
co Fábio Mahseredjian e do analista de desem-
penho Fernando Lázaro, cinco jogadores foram 
cedidos a Dunga nos últimos meses (Cássio, 
Gil, Felipe, Elias e Renato Augusto). Nenhum 
técnico teve tamanha influência no ciclo. 

Ricardo Gomes terá à dis-
posição o que tem de melhor 
para o clássico contra o Fla-
mengo. Recuperados, Luis 
Ricardo e Emerson devem re-
tornar ao time amanhã. Além 
deles, Airton retorna após 
cumprir suspensão diante do 
Volta Redonda. 

Desfalque nos últimos dois 
jogos por conta de uma lesão 
na coxa direita, Luis Ricardo 
foi a campo nesta semana, 
mas ainda não treinou com 
bola. Diego foi seu substituto 
nos jogos contra Vasco e Volta 
Redonda. Com dores na coxa, 
Emerson deu lugar a Renan 
Fonseca na partida desta quar-
ta. Ricardo Gomes conta com 
a dupla. 

“O Luis Ricardo está bem, 
vai ser uma escolha. O Emer-
son também. Vamos comple-
tos” disse um sorridente Ricar-
do Gomes. 

É provável, no entanto, 
que o Botafogo tenha mais 
mudanças para o clássico. 
Gegê, que entrou bem no se-
gundo tempo contra o Volta 
Redonda, deve voltar ao time. 
O meia foi barrado por Ger-
vasio Nuñez, mas o argentino 
não foi bem nesta quarta.

“O Gervasio chegou aqui 
no Brasil, fez um jogo muito 
bom na estreia, mas depois 

foi caindo, caindo... Ele teve 
mais uma chance contra o 
Volta Redonda. Mas vai preci-
sar de mais treinos e mais um 
período de adaptação para 
entrar no ritmo do time” dis-
se o treinador, dando a en-
tender que o argentino deve 
voltar para o banco. 

Com Luis Ricardo e Emer-
son liberados, o Departamen-
to Médico do Botafogo conta 
apenas com Sassá e Andreazzi. 
Enquanto o atacante está sen-
do preparado para retornar 
no início do Campeonato Bra-
sileiro, o volante, que estava 
emprestado à Cabofriense, se 
recupera de cirurgia no joelho. 

Flamengo
Com o empate de 1 a 1 

com o Vasco, o Flamengo che-
gou a cinco jogos sem vencer. 
Por outro lado, o Rubro-Negro 
demonstrou evolução em rela-
ção a outras partidas e voltou 
a balançar a rede após qua-
tro jogos sem marcar. O late-
ral-direito Rodinei se mostrou 
otimista quanto ao futuro do 
time e apontou o caminho 
para os resultados positivos.

“Temos que trabalhar fir-
me para voltar a vencer. Vai 
acontecer” resumiu o camisa 
2, que joga amanhã contra o 
Botafogo.

Luís Ricardo, emerson e airton jogam contra o Fla
BOTAFOGO

Confiante na classificação 
do Sport para as semifinais do 
Nordestão, o técnico Paulo Ro-
berto Falcão quer ver a Ilha do 
Retiro no próxima sábado, na 
partida de volta contra o CRB. 
Segundo ele, com o calor da 
torcida, o Leão tem mais chan-
ces de avançar de fase.

“Quero ver a Ilha cheia. 
Queria ter o prazer de ver o 
estádio lotado no sábado. Só 
quando vim trabalhar aqui 
como comentarista é que vi”, 
disse o treinador logo após 
a derrota para os alagoanos, 
nessa quarta-feira.

Até agora, o Sport não 
passou da casa dos dez mil no 
regional. O maior público foi 
contra o Fortaleza, na estreia. 
Pouco mais de 7 mil torcedores 
estavam presentes.

Outro aspecto que Falcão 
aposta para se classificar é na 
evolução do entrosamento 
do meia-atacante Diego Sou-
za com o restante do elenco. 
Diante do CRB, o jogador fez 
sua reestreia com a camisa do 
clube. De acordo com o coman-
dante rubro-negro, isso vai aju-
dar muito o Leão no ganho de 
qualidade. “Temos condições 
de melhorar muito”.

Falcão convoca 
torcida para a
classificação

Luis Ricardo e Airton treinam fisicamente para jogo contra o Fla

FOTO: Vítor Silva/SSpress/Botafogo
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Disputas têm início hoje 
no Busto de Tamandaré 
e vão até domingo

Mundial começa em João Pessoa
BEACH TÊNIS

FotoS: Reprodução/Internet
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A bolinha vai rolar de 
hoje a domingo, em mais uma 
etapa do Campeonato Mun-
dial de Beach Tênis (masculi-
no e feminino),  que acontece 
por trás do Busto de Taman-
daré, no final da Avenida Epi-
tácio Pessoa. Nos dois primei-
ros dias de competições,  os 
jogos acontecem das 9h às 
18h, enquanto o domingo vai 
até às 15h. Primeira capital do 
Nordeste a receber a dispu-
ta internacional, João Pessoa 
reunirá 390 participantes de 
17 categorias, desde o infantil, 
a partir dos 8 anos, até o mas-
ter (65). São atletas do Brasil, 
Alemanha, Venezuela, Itália, 
Holanda, Espanha, Uruguai e 
Rússia.

Trezentos e cinquenta 
competidores de vários esta-
dos do País estarão presentes, 
enquanto a Paraíba, 50. Have-
rá premiação de US$ 10 mil 
dólares para os dois primeiros 
colocados de cada categoria. 
Entre os países favoritos ao 
título, estão Alemanha, Vene-
zuela, Itália e correndo por 
fora o Brasil. Do grupo parai-
bano que competirá os desta-
ques são, Gilberto Rui e Ailton 
Rodrigues, além de Hana Cas-
tor e Bruna Dantas. Confiante 
no êxito da competição o di-
retor de eventos da Federação 
Paraibana de Tênis (FPT), Igor 
Braga, espera levar um grande 
número de pessoas pelo nível 
técnico do desafio que reunirá 
os melhores do mundo no es-
porte.

“Uma oportunidade de 
prestigiar e conhecer um es-
porte que vem crescendo a 
cada temporada no Brasil e 
exterior. Não é à toa que va-
mos assistir belos jogos com 
atletas de talento”, observou. 
De acordo com o dirigente a 
disputa só será realizada na 
orla da capital pelo grande 
espaço que existe por trás do 
busto, situação que não existe 
em nenhuma praia do Nordes-
te. “Temos que explorar a área 
que Deus nos ofereceu levan-
do espetáculos de primeira 
qualidade. Um Mundial que fi-
cará na história do esporte da 
Paraíba”, explicou Igor.

Botafogo e Kashima decidem a partir 
das 9h30 deste domingo, o título parai-
bano do Campeonato de Futebol Femini-
no, temporada 2015. O campeão garante 
vaga para representar o Estado na Copa 
do Brasil de Futebol Feminino 2016, or-
ganizada pela Confederação Brasileira de 
Futebol – CBF. O jogo ocorrerá no CT Ivan 
Tomaz, no Conjunto Valentina Figueire-
do, em João Pessoa e iniciará do 0 a 0, haja 
vista que em 24 de janeiro, quando uma 
ordem judicial suspendeu a final no Está-
dio Almeidao, as Belas do Belo venciam as 
Feras do Kashima por 4 a 0.

 A decisão deveria ter acontecido 
em 20 de dezembro do ano passado, 
mas, denúncias do Santa Cruz contra o 
Kashima, devido a escalação irregular de 
jogadoras, levou a Federação Paraibana 
de Futebol a não marcar o jogo. No dia 
24 de janeiro, a FPF, após parecer jurídico 

da entidade, determinou a realização da 
partida, porém, foram jogados apenas 
os 45 minutos iniciais (primeiro tempo). 
Uma liminar da Justiça Comum, em ação 
impetrada pelo Santa Cruz, impediu que 
a mesma fosse concluída. O árbitro Re-
nan Roberto suspendeu o jogo, cujo pla-
car estava 4 a 0 para o Botafogo.

 O caso porém acabou no Tribunal de 
Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, 
ocasião em que a Segunda Comissao Dis-
ciplinar, presidida por José de Arimatéia, 
excluiu o Santa Cruz do campeonato fe-
minimo, sob a alegação de que o time 
não deveria ter recorrido a Justiça Co-
mum e sim a Desportiva e multa de R$ 
500,00. O Kashima, também foi punido, 
desta feita com a perda de seis pontos e 
multa de R$ 500,00

 Com os pontos perdidos, o Kashima 
ficou na segunda colocação com 4 pon-
tos, uma vez que ao longo do certame 
marcou 10. Excluído, o Santa Cruz ficou 
impedido de ir para a decisão do cam-

peonato, apesar dos 9 pontos conquis-
tados. O Botafogo, com 16 pontos, já 
estava com vaga assegurada na grande 
final. O outro time disputante, no caso o 
Santos, não marcou pontuação.

 Expectativa
Para a decisão deste domingo, am-

bas as equipes vêm afiadas e preparadas. 
Apesar do imbróglio que motivou toda 
esta problemática, Botafogo e Kashi-
ma prometem um grande jogo, já que 
ao longo deste período, treinaram suas 
equipes.

 Do lado botafoguense, a técnica 
Gleide Costa não fala em favoritismo, até 
mesmo porque cada jogo é uma história 
e o fato de estar vencendo por 4 a 0 o 
jogo quando foi suspenso por ordem ju-
dicial, não quer dizer que isto volte a se 
repetir. “Temos que respeitar o adversá-
rio. O Kashima não chegou na final por 
acaso”, disse a treinadora.

 No Kashima, a expectativa é muito 

grande para mais uma decisão. O time 
busca o bicampeonato, uma vez que é o 
último campeão estadual. “O Botafogo 
é uma grande equipe, muito bem mon-
tada e preparada. Acreditamos que será 
um grande jogo e quem vai sair lucran-
do com tudo isto é quem comparecer a 
praça esportiva para prestigiar o espetá-
culo”, afirmou o treinador Djard Emílio.

 
Festa de 17 anos
Coincidentemente, a final do Parai-

bano de Futebol Feminino 2015 aconte-
cerá na mesma data em que o Kashima 
estará comemorando 17 anos de fun-
dação. A diretoria do clube programou 
uma grande festa para marcar a data. 
Além da final contra o Botafogo, as Fe-
ras do Kashima reunirá atletas e ex-atle-
tas e festividade, num salão de recep-
ção localizado no Valentina Figueirêdo. 
Entre as atrações musicais estão Ivanil-
do Santana e Banda, Forró de Patroa e 
Swuing Pegado.

Botafogo e Kashima decidem título de 2015 no próximo domingo
FUTEBOL FEMININO 

Cabo Branco programa vários torneios no aniversário
Em comemoração ao 

centenário do Esporte Clube 
Cabo Branco (ECCB), acon-
tecerá no dia 24 de abril, das 
8 às 16h, torneios de tênis, 
futebol de campo, futsal e 
natação, na sede do clube, 
em Miramar. Os interessa-
dos em participar das dispu-
tas tem até o dia 20 do pró-
ximo mês, com as seguintes 
taxas por cada atleta: R$ 
25,00 (tênis e futsal) e R$ 
15,00 (natação e futebol de 
campo). Maiores informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3031 5948. Os par-
ticipantes terão acesso a um 
bingo, onde vão concorrer 
a duas TVs, duas bicicletas, 
duas camisas oficiais do ver-
melho e branco, brincadei-
ras para crianças, feijoada 
e show musical. A entrada 
será gratuita, mas as pesso-
as que prestigiarem o even-
to terão que levar um quilo 
de alimento não perecível. 
As doações serão enviadas 
a Associação Metropolitana 
de Erradicação da Mendi-

cância (AMEM), que fica em 
Cabedelo.

O vermelho e branco terá 
como parceiros a Rádio Taba-
jara, através da superinten-
dente Maria Eduarda Santos, 
Botafogo-PB, Lojas Missiana 
e JPM Construtora. Para o 
presidente do ECCB, Gilber-
to Rui, mais conhecido como 
Giba do vôlei, frisou que será 
mais um evento importante 
em comemoração ao aniver-
sário de um clube tradicio-
nal que reunirá associados e 
qualquer pessoa que deseja 
participar. Segundo ele, uma 
festa para todos os gostos, 
com torneios de várias moda-
lidades, brincadeiras, bingo, 
show e o mais importante, a 
solidariedade em colaborar 
com alimentos para as pesso-
as que mais precisam.

   “No dia de festa temos 
que ajudar a todos que ne-
cessitam, afinal, a Amem é 
uma instituição importante. 
Peço a todos que colaborem 
com a iniciativa levando um 
quilo de alimento”, observou.

CENTENÁRIO

Além de torneios esportivos, a festa do centenário também prevê outros atrativos para o associado

Mais de 300 atletas vão participar da competição mundial em 17 categorias envolvendo países da Europa e América do Sul durante três dias na Praia de Tambaú

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Wellington Sérgio
wnobresergio@yahoo.com.br
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Novo livro de Políbio 
Alves é uma declaração 
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Cearense, professora doutora do 
departamento de letras estran-
geiras da Universidade Federal 
da Paraíba, Ana Adelaide Peixoto 
Tavares tem um quê de Cora Co-
ralina. Poeta goiana, Cora Coralina 
também tinha Anna no nome de 
batismo (seu nome era Anna lins 

dos Guimarães Peixoto Bretas) e também es-
treou tarde na literatura, lançando seu primeiro 
livro aos 76 anos de idade. Ana Adelaide, hoje 
mais paraibana que cearense, faz hoje a sua 
estreia em literatura com duas obras. A autora 
lança os livros “Brincos, prá que te quero?” e 
“De paisagens e de outras tardes” a partir das 
19 horas, na Fundação Casa de José Américo, 
em João Pessoa.

Ana começou escrevendo domesticamen-
te, sem pretensão literária alguma. Por ocasião 
da perda do seu pai, fez uma crônica/homena-
gem e depois foi se animando. “Depois, somen-
te após uns dez anos publicando, comecei a 
pensar em agrupar as crônicas. Mas aí a vida foi 
caminhando; fui fazer doutorado em Recife; o 
trabalho exigindo; e fui adiando sem compro-
misso. Mas confesso que há muito tempo venho 
trabalhando nesse livro”, relata. 

Sua primeira missão foi achar os escritos! 
Não tinha computador (há 25 anos) e teve 
primeiro de procurar os textos nas gavetas! Nas 
pastas! Nos jornais! Nos arquivos do compu-
tador, posteriormente. Trabalho insano! “e me 
dava preguiça. Achando que eu tinha a vida 
toda para realizar esse projeto. Não tinha. Nes-
se espaço de tempo perdi Juca (meu marido), 
que me dizia: D. Ana apronte logo esse livro que 
eu cuido de publicá-lo! ele tinha as articulações. 
Admirava minha escrita. Mas a vida não espera, 
e aí foi sua doença, morte, luto e depois....Até 
que me enchi de força para concluir. Arregacei 
as mangas! estou feliz!”, comemora.

Os textos dos dois livros foram publicados 
ao longo desses 25 anos, em vários jornais: O 
Norte, Correio da Paraíba, União, Contraponto 
e no site wscom. “Brincos,  prá que te quero?”-
são crônicas mais íntimas e pessoais. Fala dos 
pais, irmãs, filhos, amores. Das saudades, das 
roupas preferidas, das experiências amorosas, 
colegiais; dos seus vestidos e da sua calça lee; 
das festas, das loucuras, entusiasmos, vertigens 
e abismos! e dos brincos!em “De paisagens e 
de outras tardes”,fala da cidade de João Pessoa, 
de um bairro, de uma praça, de um passeio, de 
Caetano Veloso, dos recantos, do carnaval, e de 
alguma personalidade local. “Mas interessante 
é que a intimidade e a rua se misturam. Quando 
vi, meu quarto estava na Praça da Independên-
cia! e Tambaú na minha sala de estar!”, exulta.

Ana confessa que leu os mestres da 
crônica: Rubem Braga, Drummond, Paulo 
Mendes Campos na adolescência, mas nem de 
longe pensava em escrever nada. “Só redação 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

A autora (lado) e as capas 
(acima) das obras que 

serão lançadas hoje

Escritora Ana Adelaide envereda pelas trilhas das crônicas
com o lançamento hoje de duas obras literárias do gênero

no colégio que eu adorava. e cartas. De amor 
então?!”. Mais tarde, dava risada lendo Danuza 
Leão e seu sarcasmo; se identificava com 
Martha Medeiros e o cotidiano e se emociona-
va com a escrita de Adélia Prado. “Também lia 
Adriana Falcão, Antônio Prata, Maitê Proença, 
Antônia Pellegrino, as crônicas de gastrono-
mia de Nina Horta. e gosto muito das mulhe-
res jovens e seus blogs, seus pequenos textos, 
suas irreverências, como Clarice Falcão. Sem 
falar dos paraibanos mestres Gonzaga Rodri-
gues, luis Augusto Crispim, Martinho Moreira 
Franco, André Ricardo Aguiar e Ronaldo 
Monte”, acrescenta. 

O gosto pela leitura começou cedo. Na 
infância eram os quadrinhos e fotonovela, para 
desespero da mãe. No ginásio os clássicos José 
lins do Rego, Jorge Amado, Drummond e tinha 
um olho comprido para os livros de filosofia do 
pai.“Mas acho que só vim descobrir o prazer 
de ler na Universidade. Fui fazer letras porque 
não dava para Medicina, engenharia ou Direito 
(o que tinha na época). era o ano de 1973 e 
o mais próximo de mim era letras, mais pela 
língua Inglesa do que pela literatura. Aí des-
cobri a literatura Inglesa, Os contos de Oscar 
Wilde, Joyce, D. H. lawrence,  Virginia Woolf. 
Pelo meio fui lendo Clarice lispectore a crítica 
feminista e todo o trabalho de resgate das 
escritoras primeiras! Acho que o mergulho nos 
estudos feministas me forçaram à esse prazer 
da leitura e também a uma maior organização/
prazer no ato de ler. Na Pós-Graduação também 
fui mergulhando e descobrindo outras leituras. 
Mas, paradoxalmente, sou uma pessoa mais 
da imagem. Sou viciada em TV e amo 
Cinema. e adoro ler entrevista...tomara 
que gostem desta daqui!”.

Ana Adelaide é de uma geração 
que viu de um tudo. Desde da ida 

do homem à lua, movimento hippie, queda 
do muro de Berlim, ditadura, repressão, e 
também o de excelência nas artes: boom da 
música popular, movimentos como Tropicália, 
Bossa Nova, Jovem Guarda, e as drogas, sexo 
e Rock n`roll! Sobre o atual momento de crise 
que  vive o Brasil, ela acha que isso inspira a 
escrever. “Aliás, hoje todos podem se mani-
festar, artística e politicamente. Os imbecis 
inclusive! Mas é o preço das oportunidades. 
Gosto disso. Manifesto-me como quero e pos-
so. Uso as mídias sociais. Mas sou uma pessoa 
sempre em falta com os escritores. Nunca li 
Milton Hatoum e Guimarães Rosa só fui ler na 
Pós-Graduação! Não tenho vergonha dizer do 
que não conheço. Ou sei pouco. Sou curiosa 
e antenada! Olho ao redor! Mas sempre com 
outro olhar lá longe...e não tenho a ilusão de 
saber muito. Pelo contrário! Sei bem o tama-
nho das minhas pernas!”, comenta.

Sua utopia literária? Ana provoca: “Uto-
pia? Palavra linda mesmo! Será que entendi? 

O meu desejo maior?”. e arremata: “Olha, sou 
muito despretensiosa nesse quesito. e em 
outros também. Minha ambição era publicar 
um livro. Já vou com dois! Queria registrar as 
coisas de que falo e escrevo há tanto tempo. 
e claro, ter leitores! Me sinto grata e feliz por 
esta realização.e agora vi que tenho material 
para mais e mais. Já tenho projetos para o 
ano que vem! Acho bom isso. Vou fazendo, 
vou levando, sem maiores exigências. Agora 
nessa fase da vida então! Quero sombra e 
água fresca. Acho muita graça nas coisas 
pequenas e simples. e nas grandes também. 
Um dia por vez! Não consigo fazer planos 
a perder de vista. Não acho que tenhamos 
muito controle do que nos acontece. Vou dei-
xando a vida me levar (feito Zeca Pagodinho). 
e o único luxo que me seduz é viajar. Gosto de 
ter comida, diversão e arte! Sou inquieta mas 
hoje também apaziguada, com essa vida que 
me há dado tanto!! Apesar das faltas, ausên-
cias e saudades”.



Natural de João Pessoa e formada por Leo 
Marinho, Daniel Jesi, Ruy José e Pablo Ramires, a 
banda Burro Morto é a atração do Projeto Músi-
ca do Mundo hoje na Fundação Espaço Cultural 
(Funesc). O show acontece na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, tem início às 21h e traz 
de volta ao cenário musical a banda e o seu 
instrumentalismo mundial contemporâneo. Os 
interessados em participar da atividade podem 
adquirir seus tickets na bilheteria do evento, a 
partir das 18h, nos valores de R$ 10 inteira e R$ 
5 meia-entrada. 

Conhecida por ter um grande destaque 
no cenário paraibano e em diversos outros 
estados do Brasil, a banda paraibana traz para 
suas apresentações uma mistura de ritmos 
que passeiam pelo afrobeat (uma combinação 
de música yorubá, jazz, highlife, funk e ritmos, 
fundido com percussão africana e estilos vocais, 
popularizado na África na década de 70), além 
do clássico rock, funk e a pscicodelia fundada na 
capital pessoense. 

Na apresentação, o público irá notar que os 
instrumentos e a sua sonoridade são quase que 
uma segunda extensão de seus membros. Isso 
é tão notório que durante o show as músicas fa-
zem uma verdadeira mescla de sons passeando 
entre a guitarra, o trompete, os sintetizadores, o 
contrabaixo, o sampler, a bateria e a percussão. 

Em suas referências, é possível perceber 
que os músicos trazem traços de Lula Côrtes, 
que ficou famoso por fundir os primeiros rit-
mos regionais nordestinos com o rock and roll, 
juntamente com Zé Ramalho e outros artistas, 
Fela Kuti e até mesmo as bandas sessentistas 
de São Francisco. 

Formada desde 2007, a banda tem consigo 
um grande arcabouço musical de autorais e 
contemporâneas registrados em alguns tra-
balhos. Dentre eles podemos destacar os Eps 
“Pousada bar”, “TV & vídeo”, “Varadouro” e o 
álbum Baptista virou Máquina. 

Com a finalização do segundo EP da 
banda em 2008, os rapazes do grupo tiveram 
grande destaque no cenário musical fora 
do estado e realizaram uma turnê em São 
Paulo, tocando em casas como CB Bar, Studio 

SP, Berlin e Bleeckers Street, além de terem 
participado do Projeto “Agulha, bolachão e 
microfone”, no Sesc Pompéia. 

Já em novembro de 2014, o Burro Morto 
fez o lançamento de seu mais recente single 
‘Lúcifer Colômbia’, que é o primeiro vislumbre 
do material inédito que a banda vem modelan-
do desde o ano anterior. 

Esse single teve uma pequena tiragem em 
lathe cut lo-fi feita pela Vinyl-Lab e também foi 
selecionada para integrar a coletânea “Ampli-
ficador: A novíssima música brasileira”, que foi 
lançada na Europa e EUA em vinil, CD e digital 
pelo selo inglês Far Out Recordings. 

A essência desse novo trabalho é a busca 
por um som mais minimalista, mais alto, 
moderno com uma abordagem vintage, em 
que predomina o equilíbrio entre elementos 
orgânicos e eletrônicos, mantendo a influência 
da música africana no horizonte. Uma novida-
de para os admiradores da banda é que, mais 
um single será liberado e quem sabe até um 
novo álbum.

Sobre o evento mensal – Acontecendo 
mensalmente na Sala de Concertos Maestro 

José Siqueira, o Projeto Música do Mundo é uma 
ação promovida pela Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc). Seu objetivo é fazer com 
que artistas e a música instrumental sejam 
valorizados em nosso Estado.

Fundado em 2015, o atrativo do projeto, 
além dos shows, é o preço popular do ingresso 
que permite acesso ao público que gosta de 
música instrumental e de qualidade internacio-
nal. Com a ação, a Funesc pretende oferecer um 
panorama da produção instrumental mundial à 
população, ampliando dessa forma o acesso às 
mais variadas vertentes da música. 

Diversidade 
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Show da banda paraibana Burro Morto acontece no teatro de arena da Funesc
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Andréa Bassitt interpreta 
a personagem de Operilda

Música do 
Mundo

O instrumentista Daniel 
Jesi é um dos integrantes 
da banda Burro Morto

Lucas Silva
Especial para A União

Serviço

“Nessa edição esta-
mos usando a arte como 

empoderamento femini-
no. Por exemplo, eu sou fotógrafa e 
utilizo das minhas fotografias como 
forma de expressão visual e conheci-
mento pessoal”, revelou em entrevista 
ao jornal A União uma das coordena-
doras do II Festival Espinho Branco de 
Artes, Sara Andrade. O evento, que 
tem início às 13h de hoje e segue até o 
domingo 3, traz ao município de Patos 
uma programação voltada para as mu-
lheres, com foco na Mulher na Arte. O 
público interessado em participar das 
atividades programadas tem entrada 
gratuita no evento. 

Além da temática escolhida, uma 
das novidades dessa edição serão os 
espaços, chamados de polos, onde 
aconteceram atividades complemen-
tares do festival como oficinas, expo-
sições de artes visuais, shows, apre-
sentações cultuais, teatro e demais 
manifestações culturais.

É importante ressaltar que, quem 
quiser participar das oficinas precisa fa-
zer sua inscrição pela página do even-
to no Facebook (facebook.com/Coleti-
voEspinhoBranco). No ato da inscrição, 
o candidato precisa enviar por caixa de 
mensagem os seguintes itens: Nome 
completo, RG e qual a oficina que dese-
ja participar. As inscrições são gratuitas.

Dentre algumas das atividades 
podemos destacar as oficinas de Roda 
de Conversa sobre “Discussão e de-
senvolvimento do processo criativo”, 
“Reconhecimento do feminino atra-
vés da arte sustentável”, a exibição do 
documentário “Viver de Mim” + De-
bate com “Valha, o que é isso?”, entre 
outros destaques.

“Estamos com uma programação 
bastante plural, que vão do teatro a 
debates com o público presente no 
evento. Queremos com isso fazer uma 
conexão entre os estados e abrir os 
ares do público sobre a temática fe-
minina no meio artístico”, comentou 
Sara Andrade. 

Com o intuito de provocar a visibi-
lidade feminina, a proposta inicial do 
festival é promover a formação de jo-
vens com oficinas e debates, sejam elas 
apresentando as suas artes e provocan-
do dentro de si reflexões sobre seu es-
paço que as envolvem. 

“É chegada a hora de celebrarmos 
o feminino artístico e as inspirações 
uterinas num encontro de musas, divas, 
bruxas e deusas na busca de visibilida-
de ao jus de sua beleza”, ressaltou mais 
uma das coordenadoras do evento, Dé-
bora Malacar. 

Entre os artistas paraibanos que 
irão se apresentar no festival estão 
grandes nomes do cenário artístico e 

cultural como Marcélia Cartaxo, Zezita 
Matos, Zabé da Loca, Gê Maria e Lucia-
na Urtiga.

Um pouco de história - O Coletivo 
Espinho Branco é um agrupamento de 
jovens patoenses que se reúnem fre-
quentemente para promover ativida-
des culturais das mais variadas maneiras 
na cidade de Patos (PB). O projeto foi 
fundado em 2013, quando se levantou 
a possibilidade de produzir o primeiro 
Grito Rock Patos. 

Dessa maneira, os jovens organiza-
dores do evento propõe ao público a 
promoção de um festival de interação 
cultura na cidade de Patos. Além disso, 
eles querem também contemplar varia-
das modalidades, buscando construir 
uma sociedade igualitária.

“Nessa edição queremos que os lu-
gares ocupados por mulheres nas suas 
mais diversas artes, diga-se enquanto o 
fazer de ser humano, sejam dignos de 
sua admiração e reconhecimento, ultra-
passando qualquer barreira de gêne-
ro”, confessou uma das organizadoras 
Sara Andrade. 

13h às 15h - Discussão e desenvol-
vimento do processo criativo

15h às 17h - Reconhe-
cimento do feminino através da arte 
sustentável

17h às 19h - Exibição do filme “Vi-
ver de mim”(SP) + Debate com “Va-
lha, o que é isso?” (PB)

19h30 às 21h - Exposição de artes 
visuais

20h - Jéssica Caitano & a Crista-
leira (PE)

Festival Espinho Branco começa hoje

ArTe pOr TODA pArTe

prOGrAMAÇÃO DO DiA

n evento: II Festival Espinho Branco de Artes

n Quando: hoje, mas segue até o domingo

n Onde: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 

Espaço Cultural José Lins do Rego

n Horário: Cada atividade possui seu horário 

programado

n entrada gratuita

Serviço

n Evento: Música do Mundo

n Atração: Banda Burro Morto 

n Quando: hoje

n Onde: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 

Espaço Cultural José Lins do Rego

n horário: 21h

n Ingressos: R$10 (inteiro) R$ 5 (meia-entrada)



Roteiro
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Em cartaz

Evento
Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Transa Reggae

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

Teatro, dança e circo são as atrações de mais 
uma edição do projeto Interatos hoje na capital

Rádio Tabajara

ÁRVORES Val Fonseca

Abrangendo três universos (Tea-
tro, Circo e Dança), o projeto Interatos 
realiza mais uma edição das manifes-
tações culturais na Fundação Espaço 
Cultural (Funesc). O evento, que tem 
início hoje e segue até o domingo 3, traz 
ao público o espetáculo “Razão para 
ficar”, a apresentação de dança do balé 
campinense interpretando “Frestas, 
Fôlego e Pele” e por fim, a performance 
de circo com as “Engraxadinhas”. Todas 
as apresentações acontecem no Teatro 
paulo pontes do Espaço Cultural José 
Lins do Rego e os ingressos para cada 
espetáculo variam de R$ 10 (inteiro) e 
R$ 5 (meia-entrada) podem ser adqui-
ridos na bilheteria.

Iniciando o evento, o monologo 
chamado “Razão para Ficar”, que tem 
dramaturgia da atriz Ana Marinho e 
do diretor João paulo Soares, acontece 
hoje, às 20h. 

Toda ideia de montagem surgiu 
por meio da partilha de experiências de 
isolamento, além da discussão sobre os 
processos de internação psiquiátrica. 
A percussora disso foi Thalyta Lima, 
amiga dos participantes da peça, que 
desenvolveu uma pesquisa entre os 
anos de 2008 e 2010, sobre as histó-
rias de vida e o processo de reinserção 
social de oito mulheres egressas de um 
hospital psiquiátrico. 

“para que haja uma mudança na 
relação social com o fenômeno da lou-
cura, o espaço urbano deve se configu-
rar como um ambiente de produção de 

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

FOTO: Divulgação

Canção de amor por Cuba 

Uma bela canção 
de amor - em tom 
épico - dedicada ao 
povo cubano. Assim 
é o novo livro de poe-
mas intitulado La Ha-
bana Vieja: olhos de 
ver (Mídia Gráfica e 
Editora, 225 páginas, 
R$ 30), que o poeta 
paraibano políbio Al-
ves lançou no dia 19 
de março, na Livraria 
do Luiz, em João pes-
soa. Além de exaltar, a 
obra também é uma 
retribuição da generosidade com a qual os cubanos tratam 
o próprio autor, que nasceu em João pessoa e cujas portas 
daquele país - que é uma ilha - caribenho lhe foram abertas 
a partir do momento em que sua obra Varadouro - lançada 
em 1989 - passou a integrar o acervo da biblioteca da Casa 
de las Américas, o que lhe conferiu projeção internacional.

 “A arma do povo cubano é a educação. Eu nuca fui 
tão respeitado na minha vida como ser humano e escri-
tor. Eles têm uma dignidade que a gente não conhece. 
Isso não é ficção, é realidade”, confessou Políbio Alves, 
que mantém um relacionamento estreito com Cuba, país 
que visitou doze vezes, a partir de 1996, ano em que fez 
seu primeiro desembarque na capital, Havana, como 
convidado de honra para integrar a ala de escritores es-
trangeiros nas homenagens ao líder revolucionário Che 
Guevara, cujos restos mortais tinham acabado de serem 
encontrados. Uma amizade que o autor paraibano nutre 
motivada pelo valor que os cubanos dão não apenas aos 
atos de solidariedade, mas também à cultura, que consi-
deram como o bem maior. 

A escolha, pelo autor, de Olhos de ver como subtítu-
lo dessa nova obra - que é um longo poema, a exemplo 
de Varadouro - tem sua razão de ser. Depois de tantas vi-
sitas a Cuba, políbio Alves foi percebendo algo além das 
aparências. “No primeiro momento, pensei que estivesse 
em João pessoa, Salvador, São Luiz do Maranhão. Nasceu 
aí o meu interesse de pesquisar as origens de Havana na 
própria fonte”, disse ele, salientando que nunca viajou 
para aquele país apenas para passeio, mas, conforme fez 
questão de ressaltar, para “ver, sentir, viver”.

Nesse sentido, Políbio pode “beber” na fonte por 
meio de várias maneiras. Uma delas foi a de constatar, 
por exemplo, a história viva que os monumentos conse-
guem contar, pois são imóveis conservados. Outra se deu 
apreciando a bela natureza que a ilha no Caribe guarda, 
ornamentada pelo mar - em tom azulado - que “enche” 
os olhos. E, ainda, pela conhecida musicalidade - lírica, 
sensual e guerreira - que os cubanos produzem. Tudo 
isso relatado pelo escritor com seu conhecido verso con-
ciso, rimado e ritmado.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry 
Cavill e Jesse Eisenberg. Sinopse: Após os eventos 
de O Homem de Aço, Superman (Henry Cavill) divide 
a opinião da população mundial. Enquanto muitos 
contam com ele como herói e principal salvador, 
vários outros não concordam com sua permanência 
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do lado 
dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força de 
Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 
porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 
17h, 20h15 e 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 
19h  (DUB) e 15h45 e 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 
15h45, 19h  (DUB) e 22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 
14h30, 18h (DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá4: 14h20, 
17h20 e 20h20 (DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30 (DUB).

A BRUXA (EUA 2016). Gênero: Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e 
Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças 
em uma comunidade extremamente religiosa, até 
serem expulsos do local por sua fé diferente daquela 
permitida pelas autoridades. A família passa a morar 
num canto isolado, à beira do bosque, sofrendo com 
a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido 
desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Seques-
trado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas 

à pergunta, cada membro da família seus piores 
medos e seu lado mais condenável.  Tambiá1: 16h45 
e 20h45 (DUB).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Robert Schwentke. Com Shailene 
Woodley, Theo James e Ansel Elgort. Sinopse: Após 
a mensagem de Edith Prior ser revelada, Tris, Quatro, 
Caleb, Peter, Christina e Tori deixam Chicago para 
descobrir o que há além da cerca. Ao chegarem lá, 
eles descobrem a existência de uma nova sociedade. 
Manaíra6: 20h30 (DUB).  Manaíra7: 16h15 e 21h50h 
(LEG).  Mangabeira4: 22h30 (DUB). Tambiá3: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. 
Direção: Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goo-
dwin, Jason Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps 
é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de 
agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela 
tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade 
grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais 
convivem em harmonia, na intenção de se tornar a 
primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e 
as manipulações dos outros animais, mas conta com a 
ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por 
sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se 
dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo 
uma conspiração que afeta toda a cidade. CinEspaço4: 
14h e 16h10 (DUB). Manaíra2: 14h e 18h45 (DUB). 
Manaíra4: 19h40 (DUB). Manaíra6/3D: 13h, 15h30 e 

18h05 (DUB). Manaíra7/3D: 13h40 e 19h05 (DUB). 
Mangabeira2: 13h30 e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 
14h, 16h30 e  20h (DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30 (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Dura-
ção: 95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, 
Alessandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman 
e Kate Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve 
visitar o filho e levá-lo para uma reunião familiar. 
No meio da confraternização, no entanto, o panda 
guerreiro é surpreendido por um espantoso vilão e 
recorre aos velhos amigos para treinar os moradores 
locais a fim de combater o ser malvado.  Manaíra3: 
12h45 e 15h15 (DUB). 

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). Gênero: Ficção Científica. 
Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Cyrus Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean 
Bean e Vincent Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus 
vive com sua família em Alexandria, Egito, onde eles 
fugiram para evitar o massacre de crianças pelo Rei 
Herodes de Israel. Jesus sabe que seus pais, José e 
Maria, mantêm segredos sobre seu nascimento e o 
tratamento que o faz diferente de outros garotos. 
Seus pais, porém, acreditam que ainda é cedo para 
lhe contar a verdade de seu milagroso nascimento 
e seu propósito. Com a morte do Rei, eles resolvem 
voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber que o 
herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que 
ele descobre a verdade sobre a sua vida. Manaíra8: 
21h50 (LEG).

 

projeto “Catadores de Artes” participa 
de encerramento de oficina de percussão

Os integrantes do projeto cultural “Catadores de Artes”, composto por servido-
res da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), participaram durante 
todo o mês de março de oficinas sobre técnicas de percussão e aprimoramento musical. 
As aulas, que se encerraram nesta semana, aconteceram na Aldeia SOS Brasil, em 
Mangabeira, com uma apresentação do grupo para o maestro Jairo Gomes.

O projeto “Catadores de Artes” surgiu com a proposta de unir os movimentos 
culturais existentes na Emlur, trazendo a junção entre a música, teatro e o canto. 
Segundo a coordenadora da Divisão de Arte e Cultura (Diac) da Autarquia, Antonia 
Souza, a realização dessas oficinas contou com a participação de todos os componentes 
com o objetivo de estimular as potencialidades artísticas de cada um deles e trazer 
maior versatilidade ao trabalho do grupo.

Projeto

novos sentidos para a vida, pois é um lo-
cal de trocas permanentes, onde a diver-
sidade de encontros estimula o processo 
de sociabilidade. Essas premissas são 
imprescindíveis para que a lógica asilar 
do isolamento não continue a se repetir, 
mesmo fora dos muros do manicômio”, 
comentou o diretor João paulo Soares.

Continuando o circuito de atrações, 
amanhã, é a vez da interpretação do 
balé campinense sobir ao palco com a 
performance de “Frestas, Fôlego e Pele”.  
A ideia base para construção da apresen-
tação surgiu por meio da inquietação, 
estranhamento e reflexão que o diretor 
Romero Mota sentiu durante sua pausa 
nos palcos de teatro. 

A partir de uma parada estratégica 
em seu percurso como criador, o artis-
ta fez, por força das circunstâncias, um 
caminho rumo a si mesmo que passou 
pela observação crítica de sua relação com 
aquilo que o define como criador: a dança.

Lucas Silva
Especial para A União

Cena da performance Engraxadinhas

“Frestas, fôlego e pele tem muitos a 
ver comigo e com a minha história, diria 
até que é um olhar meu de dentro para 
fora com o meu eu criador e artístico”, 
comentou o diretor Romero Mota.

“A proposta idealizada aqui é in-
centivar novos criadores, porque o que 
eu queria era trabalhar com bailarinos 
que estivesse interessado na investiga-
ção e criação da dança. Eu não queria 
fazer aquela coreografia tradicional que 
o professor ensina e o aluno repete”, 
explicou Romero Mota.

Em sua essência, o espetáculo traz 
um espírito modificador das engrena-
gens da sua dança. Nesse novo processo 
criativo, onde contou com jovens baila-
rinos das mais diversas idades e forma-
ções, Romero Mota apostou naquilo que 
a crise pode trazer de útil à arte: o novo. 
Mas um novo sem obrigação. Um novo 
com o único compromisso que a arte 
deve ter: a expressão.

para o bailarino Liu Santos, ini-
cialmente o grupo de dançarinos não 
teve muita dificuldade porque o que 
Romero havia passado a eles já tinha 
uma ideia construída. “Ele já nos deu 
alguma ideia do que queria, então no 
processo de criação fizemos apenas 
colaborações conjuntas”, revelou o 
dançarino Liu Santos.

E encerrando o projeto, sobe ao palco 
para fechar com chave de ouro as “Engra-
xadinhas” com sua apresentação circense.  
O público pode esperar do espetáculo 
uma homenagem às mulheres palhaças, 
no qual se faz uma releitura de grandes 
esquetes tradicionais, que tanto brilharam 
nas mãos dos mestres palhaços. 



Hoje

Sábado

n Espetáculo: Cabaré do Pastoril Profano - Uma 
Homenagem às Mulheres
n Grupo: Companhia  Paraibana de Comédia  
n Datas: 9 e 10 de abril
n Hora: 20h
n Local: Teatro Geraldo Alverga, em Guarabira 
n Ingressos: R$ 15 (promocional antecipado), na 
Loja Água de Cheiro e Mestiços Coffee

Pastoril Profano em Guarabira

Cabaré do Pastoril Profano - Uma 
Homenagem às Mulheres é o 
título do novo espetáculo que a 
Companhia  Paraibana de Comé-
dia  apresentará nos dias 9 e 10 
de abril, sempre a partir das 20h, 
no Teatro Geraldo Alverga, na 
cidade de Guarabira. A montagem trata - com a habitual irreverência - do uni-verso  feminino, enfocando alguns traços do cotidiano tipicamente da mulher, a exemplo da virgindade, gravidez e prostituição. 

Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1 de abril de 2016

n Atração: DJ set
n Quando: Hoje
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horário: 20h
n Entrada Gratuita

n Atração: Clube do Samba de Mesa, 
Salete Marrom e DJ Kylt
n Quando: Amanhã
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: R$20 

FEstA BrAzucáLIA
EDIçãO NOrDEstE

sAmBA NA VILA EsPEcIAL - 
um trIButO à cLArA NuNEs

Hoje

Hoje

n Atrações: DJs Domênica, 
Dudupinto e Vini V.
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 20 antecipado 
e R$ 25 na bilheteria após 23h

DIscOtEcAGEm DA
FEstA FuEGO!

Programe-se
FINAL DE sEmANA

n Atração: Antonio David e Hildeberto 
Barbosa Filho
n Quando: Amanhã
n Onde: Praça 1871 na Galeria Poeta
Augusto dos Anjos
n Horário: 10h 
n Entrada: Gratuita

INAuGurAçãO DO EsPAçO ArtE E 
ABErturA DA ExPOsIçãO VErsILuz

Sábado

BLuEs & BurGuErs
n Atrações: Dj set especial com músi-
cas do Blues
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo 
n Quando: Domingo
n Horário: 17h 
n Entrada: Gratuita

Domingo
APrEsENtAçãO DE BALé
n Atrações: Espetáculo “A Feira”
n Quando: Domingo
n Onde: Teatro Municial Severino Cabral – 
Campina Grande 
n Horário: 20h
n Entrada: Gratuita Domingo

FEstA INDIE
n Atrações: Hunz Von Gott (RN), 
Coldsleepyhead, Valmer e discotecagem 
de Indie/Pop/Rock
n Quando: Amanhã
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 10 inteira e 5 R$ 
meia-entrada

Sábado
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
GURINHEM, no dia 14 de Abril de 2016 as 10:00 horas. Objetivo: Eventual aquisição de medica-
mentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento das unidades de saúde. Maiores informações 
e aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhem-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 30 de Março de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 09h00min, do dia 18.04.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação(ões) de empresa(s) Jurídica(s) dos ramos 
pertinentes, cujos objetivos, são as prestações de serviços de “(Mão de Obra)” nas manutenções cor-
retivas e preventivas de Veículos Leves e Pesados, movidos a Álcool, Gasolina e Diesel, pertencentes 
à Edilidade até dezembro de 2016 ou enquanto durar os quantitativos, compreendendo:Mecânicos 
em geral (inclusive nos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento),alinhamentos, 
balanceamentos e cambagens, elétricos/ eletrônicos, trocas de óleos lubrificantes dos motores, 
filtros de óleo, filtros de ar, anéis vedadores, preventivos e corretivos de ar-condicionado, incluindo 
sua higienização, caixas de câmbios, Bombas injetoras e retíficas de motores. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 31 de Março de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, destinados aos 
atendimentos a diversos setores da administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / FUS / FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 04.00 - 08.122.2004.2005 - 04.01 - 08.241.2003.2006 - 08.244.2013.2007 
- 08.244.2013.2009 - 08.244.2013.2010 - 05.00 - 10.301.2016.2016 - 05.01 - 10.301.2016.2023 
- 06.00 - 12.306.2006.2027 - 12.365.2008.2034 - 3.3.90.30.01 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO / MATERIAL DE DISTRIBULÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e: CT Nº 
00043/2016 - 14.03.16 - FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 413.990,30 - Quatrocentos 
e Treze Mil Novecentos e Noventa Reais e Trinta Centavos.

Pilões, 14 de Março de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2016.

OBJETO: Aquisições de Peixes para distribuição gratuita com a População carente do Município, 
Semana Santa 2016. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE 
MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita. CONTRATADA: FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA 
– CNPJ: 01.511.184/0001-17 - SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR – Sócio Admi-
nistrador. OBJETO DESTE TERMO: Acréscimo de R$ 7.480,00 – (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta 
Reais), representado neste termo pelo percentual de 10% (dez por cento), ao valor de origem de 
R$ 74.800,00 – (Setenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), conforme Termo de Contrato de nº 
086.2016, datado de 21.03.2016, firmado entre as partes, oriundo da Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL de nº 08.2016.Valor total pelas aquisições: R$ 82.280,00 - (Oitenta e Dois 
Mil Duzentos e Oitenta Reais).JUSTIFICATIVA: Aumento do número de Famílias beneficiadas em 
relação ao exercício anterior. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores – Artigo 
65 – Parágrafo 1º. DATA TERMO ADITIVO 24.03.2016.  OBS: Publicado para atendimento 
do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 009/2016, que objetiva aquisições parceladas de Botijão 
de Gás GLP c/13 kg (conteúdo e vasilhame), destinados a atender as necessidades das Secretarias 
Municipais e Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha/PB até dezembro de 2016. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: “LICITAÇÃO DESERTA”.

Alagoinha - PB, 22 de Março de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Pães, Bolachas, Bolos, Rocamboles e Outros. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 010/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE 
/ PROJOVEM E CRAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI-
NHA e SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – CNPJ 01.622.509/0001-39 - CT Nº 
087/2016 - 28.03.2016 - R$ 235.240,00 – Duzentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2016, para o dia 08 
de Abril de 2016 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 29 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO 
NO EXERCICIO DE 2016 Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material de construção 
( tijolos e cimento) para atender as necessidades das Secretárias: SEINFRA E SEDUC. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br, Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
especializados de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo Federal 
“Brasil Sorridente” para o município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 30 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
especializados de Mamografia Móvel com laudo para o Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 30 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 14/04/2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 16° do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, manifestação do conselho fiscal e do 
conselho de administração, referentes ao exercício de 2015;

2. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.

João Pessoa, 29 de Março de 2016.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material elétrico.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 20.601.0900.2009 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 05.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DO MUNICÍPIO - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 06.00 - 15.451.0210.2024 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00026/2016 - 30.03.16 - JMA 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - R$ 351.460,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Rildo Salviano de Farias, s/n – Bom Jesus - Riacho de Santo Antonio - PB, às 09:30 horas do dia 
12 de abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3641-1038. Email: riachodesantoantonio.cpl@hotmail.com

Riacho de Santo Antonio - PB, 30 de março de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

 Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Rildo Salviano de Farias, s/n – Bom Jesus - Riacho de Santo Antonio - PB, às 10:30 horas do dia 
12 de abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1038. Email: riachodesantoantonio.cpl@hotmail.com

Riacho de Santo Antonio - PB, 30 de Março de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA

 Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Rildo Salviano de Farias, s/n – Bom Jesus - Riacho de Santo Antonio - PB, às 11:30 horas do dia 
12 de abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO) PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3641-1038. Email: riachodesantoantonio.cpl@hotmail.com

Riacho de Santo Antonio - PB, 30 de Março de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

 Presidente

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Rua Virgíneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22/23, Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 021/2016. Processo nº 247/2015. Pregão Presencial nº 004/2016. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: Lume Energia Comércio e Serviços Ltda - Epp. 
CNPJ: 17.561.052/0001-30. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
braço galvanizado e luminária tipo pública em alumínio destinado a iluminação pública. Valor: R$: 
669.000,00 (Seiscentos e sessenta e nove mil reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro. 
Dotação Orçamentária: 02.120-25.751.1805.2090-3390.30.99.000. Fundamentação legal: Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 15 de Fevereiro de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

*Republicado por Incorreção*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de material 
elétrico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JMA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - R$ 351.460,00.

Mari - PB, 30 de Março de 2016
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 Marizópolis (PB)., 14 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 00012/2016, que 

objetiva: Registro de preços para os serviços de locação de veículos com motorista, à serem-
prestados por pessoa física ou jurídica, para atender às diversas secretarias do Município de 
Marizópolis/PB, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
os seguintes vencedores:

- KLEBISON KAGEAN MONTEIRO DE BRITO – ME – CNPJ: 08.945.541/0001-02 – VALOR 
R$: 470.000,00

- T & S LOCAÇÕES LTDA. – CNPJ 17.789.521/0001-72 – VALOR R$: 942.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito)

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016Marizópolis (PB)., 14 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 00011/2016, que 

objetiva: Contratação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar, pessoafísica ou 
jurídica, para a locomoção dos estudantes do Município de Marizópolis/PB, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de Referência, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes os seguintes vencedores:

- T & S LOCAÇÕES LTDA. – CNPJ 17.789.521/0001-72 – VALOR R$: 420.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016Marizópolis (PB)., 01 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 00006/2016, que 

objetiva: aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades diárias da “Farmácia 
Básica”do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marizópolis/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente o seguinte vencedor:

- A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.– CNPJ: 
02.977.362/0001-62– VALOR R$: 386.342,30 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

(Prefeito)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DIÁRIAS DA “FARMÁCIA BÁSICA” , DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIZÓPOLIS/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis: 02.110-Secretária de Saúde 

– 10.122.0070.2036 –Manutenção da Secretaria de Saúde – 339030 – Material de Consumo – 
02.150 – Fundo Municipal de Saúde-FMS – 10.301.0070.2103-Manutenção do Fundo Municipal 
de Saúde – 339030 – Material de Consumo – 10.302.0070-2107 – Manutenção da Mac – Média 
e alta Complexidade – 339030 – Material de consumo – 10.301.0070.2038 – Manutenção da 
AtençãoBásica – PAB – 339030 – 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de MarizópoliseA. COSTA COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.– CNPJ: 02.977.362/0001-62– VALOR 
R$: 386.342,30:

CT Nº 00011/2016 - 01.03.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DO JULGAMEN-
TODAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, cujo OBJETO É A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS 
EM RUA QUE DAR ACESSO À POLICLÍNICA NO MONTE SINAINO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/
PB 1º Lugar a Empresa DIMENSÃO SERVIÇOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME 
, com a Proposta de R$ 654.787,37 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e 
setereais e trinta e sete centavos) e 2º Lugar a empresa CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SER-
VIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.,com aproposta de R$ 660.660,00 (Seiscentos e sessenta 
mil e seiscentos e sessenta reais).

Marizópolis (PB)., 28 de Março de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2016

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DO JULGAMEN-
TODAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, cujo OBJETO É CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, JOÃO ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA JOAQUIM VIEIRA SILVA E FRANCISCO 
BATISTA DOS SANTOS , TODAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB:1º Lugar 
a EmpresaCONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.,com apro-
posta de R$ 512.306,74 (Quinhentos e doze mil trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Marizópolis (PB)., 28 de Março de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016Marizópolis (PB)., 01 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 00007/2016, que 

objetiva: aquisição parcelada de medicamentos controlados e especiais para atenderas necessidades 
diárias do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marizópolis/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente o seguinte vencedor:

- A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.– CNPJ: 
02.977.362/0001-62– VALOR R$: 554.157,44 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

(Prefeito)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos controlados e especiais para atenderas neces-
sidades diárias do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marizópolis/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis: 02.110-Secretária de Saúde 

– 10.122.0070.2036 –Manutenção da Secretaria de Saúde – 339030 – Material de Consumo – 
02.150 – Fundo Municipal de Saúde-FMS – 10.301.0070.2103-Manutenção do Fundo Municipal de 
Saúde – 339030 – Material de Consumo – 10.302.0070-2107 – Manutenção da Mac – Média e alta 
Complexidade – 339030 – Material de consumo – 10.301.0070.2038 – Manutenção da Atenção-
Básica – PAB – 339030 – Material de Consumo – 10.301.0070.2043 – Manutenção das Atividades 
da Assistência Farmacêutica – 339030 – Material de Consumo – 10.301.0070.2090 – Manutenção 
da Farmácia Básica – 339032 – Material de Distribuição Gartuíta

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de MarizópoliseA. COSTA COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.– CNPJ: 02.977.362/0001-62– VALOR 
R$: 554.157,44

CT Nº 00014/2016 - 01.03.16

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 1 de abril de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 0003/2016Marizópolis (PB)., 28 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2016, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, JOÃO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA JOAQUIM VIEIRA 
SILVA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS , TODAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
MARIZÓPOLIS-PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente o seguinte vencedor:

-CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.– CNPJ: 
08.701.149/0001-00– VALOR R$: 512.306,74 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

(Prefeito)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVI-
ÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, JOÃO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA JOAQUIM VIEIRA 
SILVA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS , TODAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
MARIZÓPOLIS-PB

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis
VIGÊNCIA: 28.06.2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de MarizópoliseA. CONSTRUSER CONS-

TRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.– CNPJ: 08.701.149/0001-00– VALOR 
R$: 512.306,74 

CT Nº 00018/2016 - 28.03.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 0002/2016Marizópolis (PB)., 28 de Março de 2016
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, no uso de suas atribuições 

legais,
R E S O L V E,
HOMOLOGAR , o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 00002/2016, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALA-
LEPÍPEDOS EM RUA QUE DAR ACESSO À POLICLÍNICA NO MONTE SINAINO MUNICÍPIO DE 
MARIZÓPOLIS/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente o seguinte vencedor:

- DIMENSÃO SERCIÇOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME – CNPJ: 
18.430.506/0001-04– VALOR R$: 654.787,37 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

(Prefeito)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LALEPÍPEDOS EM RUA QUE DAR ACESSO À POLICLÍNICA NO MONTE SINAINO MUNICÍPIO 
DE MARIZÓPOLIS/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis
VIGÊNCIA: 28.09.2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de MarizópoliseDIMENSÃO SERCIÇOS CON-

SULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME – CNPJ: 18.430.506/0001-04– VALOR R$: 654.787,37 
CT Nº 00017/2016 - 28.03.16

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para 
empresas enquadradas como ME e EPP no dia 15 de Abril de 2016 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA 
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 31 de Março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 14 de Abril de 2016 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10 E AGENTE REDUTOR LIQUIDO 
AUTOMOTIVO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na 
Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 31 de Março de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº: 008/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 20 de Abril 
de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 31 de Março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2016.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa JOSECLEIDE 
CLAUDINO COSTA 02052943404 - CNPJ: 12.115.255/0001-89, foi vencedora do certame com o 
valor total de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Gurinhém, 31 de Março de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 15 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de Registro de 
Preços para: Aquisições parceladas de Materiais de Informática diversos para melhor funcionamento 
e atendimento dos diversos setores da Administração até dezembro de 2016. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 18 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimentos de peças novas por percentual de desconto para veículos leves, movidos a gasolina/
álcool. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis 
e no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 31 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 18 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Baterias Automotivas para diversos veículos da Frota Municipal, conforme Termo de Referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de 
expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 31 de Março d e2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 18 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços com Sistema de Alarme, Monitoramento e Instalação 
para os diversos Prédios Públicos do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2016 - RETIFICAÇÃO
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 DV00001/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para construção de parte da murada do Campo de Futebol 
com Bilheteria, conforme planilha orçamentária; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA 12108548483 - Onde lê-se R$ 9.626,83, 
leia-se 11.534,59.

Água Branca - PB, 31 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito



 CONSTRUTORA JP LTDA-ME – CNPJ Nº 10.451.571/0001-04 TORNA PÚBLICO QUE A SUDE-
MA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE Operação 656/2016 EM JOÃO PESSOA, 28 DE MARÇO DE 2016- PRAZO: 730 DIAS. PARA 
AATIVIDADE DE:EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO 
DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COMPOSTO DE FOSSA E SUMIDOURO. NA 
(O) – RUA. CAPITÃO NATALICIO E. DOS SANTOS, CIDADES COLIBRIS MUNICÍPIO: JOÃO 
PESSOA – UF: PB PROCESSO: 2016-00540/TEC/LO – 1537. 

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 429/2016 
em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação de torre 
anemométrica – Torre ARAPUÁ, localizada na fazenda Arapuá do Mulungu, zona rural do município 
de São Mamede/PBNa(o) – FAZENDA ARAPUÁ-Z.RURAL-SÃO MAMEDE-PB. Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-006269/TEC/AA-3578

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
430/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação 
de torre anemométrica – Torre CANOAS 2, localizada na fazenda CANOAS, zona rural do muni-
cípio de São José do Sabugi/PBNa(o) – FAZENDA CANOAS-Z.RURAL-SÃO JOSÉ DO SABUGI. 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-006276/TEC/AA-3580

MORGANE EMILIAVACCA – CPF: 342.853.345-34 TORNA PÚBLICO QUE A SUDEMA – SUPE-
RINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE Operação 
631/2016 EM JOÃO PESSOA, 23 DE MARÇO DE 2016- PRAZO: 730 DIAS. PARA AATIVIDADE 
DE:EDIFICAÇÃO 04 APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 201,00M2 NA (O) RUA. PITASSIGO, S/N, QD. 081, LOT. 123, 
PARATIBE, MUNICÍPO: JOÃO PESSOA – UF: PB. PROCESSO: 2016-000837/TEC/LO-1613.

PETRÔNIO HONORIO – CPF: 023.399.414-90 TORNA PÚBLICO QUE A SUDEMA – SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE Operação 
666/2016 EM JOÃO PESSOA, 28 DE MARÇO DE 2016- PRAZO: 730 DIAS. PARA AATIVIDADE 
DE:EDIFICAÇÃO 02 APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 171,86 M2 NA (O) R. PROJ. S/N, LT. – 10 QD. 10, LOT. NOVO 
HORIZONTE, MUNICÍPO: SANTA RITA – UF: PB. PROCESSO: 2016-001422/TEC/LO-1738.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
428/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação e 
operação de torre anemométrica – Torre LAVRADA 4, localizada No sítio Salgadinho, localidade de 
Patos, zona rural do município de Pedra Lavrada/PBNa(o) – SÍTIO SALGADINHO, LOCALIDADE DE 
PATOS, Z.RURAL DE PEDRA LAVRADA Município: - UF: PB. Processo: 2015-006069/TEC/AA-3569

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 13.004.510/0320-30torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº389/2016 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS na AV. VAL-
DEMAR GALDINO NAZIAZENO, Nº 630 – JOÃO PAULO II – ERNESTO GEISEL, Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo:2016-000202/TEC/LO-1425. 

EDVALDO CANDIDO DA SILVA – CPF: 768.583.914-87 TORNA PÚBLICO QUE A SUDEMA – SU-
PERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE Operação 
668/2016 EM JOÃO PESSOA, 28 DE MARÇO DE 2016- PRAZO: 730 DIAS. PARA AATIVIDADE 
DE:EDIFICAÇÃO 02 APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 171,86 M2 NA (O) R. PROJ. S/N, LT. – 12 QD. 10, LOT. NOVO 
HORIZONTE, MUNICÍPO: SANTA RITA – UF: PB. PROCESSO: 2016-001424/TEC/LO-1740. 

LOOP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 21.178.901/0001-48 Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Adminstração do Meio Ambiente, emitiu a Lincença 
de Instalação nº 411/2016 em João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/96 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADWO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 9FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) - Rua 
Silvino Domingos de Araújo,ST-03 LT-305 - J. OCEÂNIA, Municipio: JOÃO PESSOA - UF: PB, 
Processo: 2016-000261/TEC/LI-4612.

JURACI MARQUES FERREIRA – CNPJ/CPF-016.322.484-68 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 561/2016 em João 
Pessoa, 14 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial com 
42 lotes e 05 quadras com área a ser construída de 1,3 ha – Loteamento Recanto da Paz. Na(o) – A 
MARGEM DA ROD. PB-073 Município: SOBRADO – UF: PB. Processo 2015-006797/TEC/LP-2584.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

023/2016 para Reforma do Canteiro Central na Av. Pres. Getúlio Vargas, localizada no Município 
deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

025/2016 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Anísio Teixeira, localizada no Município 
deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

027/2016 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Moema Tinoco Cunha Lima, localizada 
no Município deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

028/2016 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Padre Leonel da Franca, localizada no 
Município deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

026/2016 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Pedra do Reino, localizada no Município 
deJoão Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença 

Prévia 034/2016 para Reforma da Galeria Poeta Augusto dos Anjos, localizada no Município 
deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Prévia 

024/2016 para Reforma da Praça Otília Batista, localizada no Município deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
tornapúblicoquefoi concedida pelaSEMAM–SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente, Licença Pré-

via 035/2016 para Construção da Praça no Bessa, localizada no Município deJoão Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA - DIVERSOS ÓRGÃOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Confecções de próteses 
dentárias; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HEINRICH HERTZ 
BERNARDINO DE FARIAS - ME - R$ 27.000,00.

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00018/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material gráfico, cuja 
abertura será no dia 19.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Alagoa Grande, no dia 14/04/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 13/04/2016.

 Alagoa Grande(PB), 30 de março de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00019/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de fardamento escolar, cuja 
abertura será no dia 19.04.2016 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado,no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL - SEMAIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2016, do tipo menor preço, para prestação de serviços com a capacitação 
para professores/alfabetizadores do PBA-Programa Brasil Alfabetizado (ministrado por instituição 
sem fins lucrativo), cuja abertura será no dia 15.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2016.
 JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00020/2016, do tipo menor, para prestação de serviços técnicos especializados, 
cuja abertura será no dia 19.04.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 e contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº00021/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00021/2016, do tipo menor preço por item, locação de veículos para transporte 
de estudantes e outros, cuja abertura será no dia 19.04.2016 às 15:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 11:00horas do dia 18 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de Construção do Centro de 
Referência da Melhor Idade - Areial/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.
licitacao@gmail.com

Areial - PB, 31 de Março de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP80003/2016
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 DP80003/2016, 
que objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Conselho Tutelar; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA 
- R$ 14.400,00.

Cajazeiras - PB, 22 de Março de 2016
MARIA GORETTI DA SILVA - Secretária

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.797036)

OBJETO: CITAÇÃOda requerida da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 
epígrafe.

FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida JAQUELINE RODRIGUES MARQUES, brasileira, casada, 
CPF n.° 738.431.994-34 e RG n.º 1.816.723 SSDS/PB, que se encontra em local incerto e não 
sabido, para pagar, no prazo de no prazo de 03 (três) dias, a quantia de R$ 36.435,57, acrescida 
da verba honorária de 2% (dois por cento), TOTALIZANDO R$ 37.164,28 (trinta e sete mil cento e 
sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), ficando, ainda, ciente a parte executada de terá 
o prazo de 15 (quinze) dias, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) devedores, por se 
encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o 
presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e 
duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qualfica(m) citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba em 17 de Fevereiro 
de 2016. Eu, José A. R. de Araújo, Técnico Judiciário, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

TERMO DE ERRATA – CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
OBJETO: Alienação do imóvel urbano sito ao lado do túnel da viração, centro desta cidade de 

Bananeiras/PB, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. ONDE SE LÊ: NO AVISO DA 
LICITAÇÃO: Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio 
de 2016, licitação modalidade CONCORRÊNCIA, DO TIPO MAIOR OFERTA, para: ALIENAÇÃO 
DE IMÓVEL URBANO SITO AO LADO DO TÚNEL DA VIRAÇÃO, CENTRO DESTA CIDADE 
DE BANANEIRAS/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO DA 
LICITAÇÃO SUPRA. LEIA-SE: NO AVISO DA LICITAÇÃO: Torna público que fará realizar através 
da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bana-
neiras - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, licitação modalidade CONCORRÊNCIA, 
DO TIPO MAIOR OFERTA, para: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO AO LADO DO TÚNEL 
DA VIRAÇÃO, CENTRO DESTA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO EDITAL E ANEXO DA LICITAÇÃO SUPRA. Mantêm inalteradas as demais con-
dições no edital completo; 

Bananeiras - PB, 31 de Março de 2016
Alexandre Francisco da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE ESPERANÇAFUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00090/2016 - 
31.03.16 - LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE - R$ 50.175,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 

EDILIDADE.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; TRANSFE-
RÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00083/2016 - 30.03.16 - J & P 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - R$ 94.050,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos da Farmácia Básica para atender as necessi-

dades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 1030110022040 ASSISTENCIA FAR-
MACEUTICA 33903099014 - MATERIAL DE CONSUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00039/2016 - 31.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 83.320,40
CT Nº 00040/2016 - 31.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 233.928,80
CT Nº 00041/2016 - 31.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 58.030,50

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis para a Farmácia Básica do Município 

de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 33903099014 - MATERIAL DE CON-
SUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00042/2016 - 31.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 70.830,00
CT Nº 00043/2016 - 31.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 31.362,50
CT Nº 00044/2016 - 31.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 17.407,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09031/2016.
Objeto: Aquisição de 210 (duzentas e dez) assinaturas impressas anuais do Jornal Correio da 

Paraíba, destinadas às Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CORREIO 

DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/1261830, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 

09001/2016.
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Roberto 

Cavalcanti Ribeiro Filho, pela empresa CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498.
Natureza: 3.3.90.39/00
Fonte: 00 (RECURSOS ORDINÁRIOS).
Vigência de 12 (doze meses), contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.
Valor Global: R$ 87.948,00 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais).

João Pessoa, 28 de março de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Conselho Tutelar.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP80003/2016.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80002/2016 - 22.03.16 - SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA - R$ 14.400,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Confecções de próteses dentárias.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 33.90.39.99 - 10.301.0104.2024, 

10.301.0428.2026, 10.302.0104.2035
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00026/2016 - 31.03.16 - HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME - R$ 27.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP80003/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Conselho Tutelar.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Humano.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 22/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO - RETIFICAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para construção de parte da murada do Campo de Futebol 

com Bilheteria, conforme planilha orçamentária.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 10.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONSTRU-

ÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, RECR. E DE LAZER - 4490.51 
- OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e JOSÉ FABIO DA SILVA 

SOUSA 12108548483 - Onde lê-se R$ 9.626,83, leia-se 11.534,59.
Água Branca - PB, 31 de Março de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA 12108548483

JOSÉ FABIO DA SILVA SOUSA
CPF: 121.085.484-83

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE QUEN-
TINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LIDIA REGINA ARAUJO DE 
LIMA CAVALCANTE - R$ 50.175,00.

Esperança - PB, 23 de Março de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TIJOLOS E TELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 
- EPP - R$ 94.050,00.

Esperança - PB, 29 de Março de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos da Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de 
Triunfo-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 83.320,40; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 233.928,80; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 58.030,50.

Triunfo - PB, 31 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
O pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 0009/2016. 

Objetivo: Aquisição e confecção de fardamentos diversos, destinados a secretaria de educação 
deste município. Justificação: Por interesse Publico.

Pedro Régis - PB, 31 de Março de 2016
LUCIANE ALZIRA DA SILVA – Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos injetáveis para a Farmácia Básica do Município de Triunfo-PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
70.830,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
31.362,50; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 17.407,50.

Triunfo - PB, 31 de Março de 2016 DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Pro-
cesso Administrativo Nº 007/2016, de Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 041/2015, do Pregão 
Presencial SRP Nº 035/2015, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo de passeio 0-Km, para o 
Transporte de Equipes da Secretaria de Educação do Município de Livramento/PB. Assim, no termo 
da legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado e Homologado em favor da empresa: 
Catingueira Automotores Ltda, CNPJ Nº 09.268.459/0001-45, com o valor total de R$ 34.690,00. 
Ao setor competente para providências cabíveis. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 22 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 016/2016

Processo Administrativo Nº 007/2016. Ata de Registro de Preços Nº 041/2015. Pregão Presencial 
SRP 035/2015.

Contratante: Prefeitura Municipal de Livramento/PB. Contratada: Catingueira Automotores 
Ltda, CNPJ Nº 09.268.459/0001-45. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio 0-Km, para 
o Transporte de Equipes da Secretaria de Educação do Município de Livramento/PB. Vigência: 
12 (doze) meses. Valor, da Dotação Orçamentária e Fonte de Recurso: R$ 34.690,00; Dotação 
orçamentária: 02.040 (Secretaria de Educação), 02040.12.361.1004.1052 (Aquisição de Veículos), 
44.90.52 (Equipamento e Material Permanente), prevista na Ficha Orçamentária - 134, do exercício 
de 2016; Fonte recursos: Próprios (Fundeb 40%). Pagamento: Será em até 20 (vinte) dias. Data da 
assinatura: 28/03/2016. Partes Assinante: Carmelita E. V. Sousa, e Felizardo Felix Neto.

Livramento/PB, 28 de março de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
ATO

RETIFICAÇÃO
Aditivo ao contrato 1054/2012/CEL/SECOB/PMCG
NA PUBLICAÇÃO O JORNAL A UNIÃONAPÁGINA 27 , ONDESE LÊ: INSTRUMENTO : TERMO 

ADITIVO N° 4 DO CONTRATO DE N° 1054/2012/CEL/SECOB/PMCG,LÊIA – SEINSTRUMENTO: 
TERMO ADITIVO N° 5. 

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
ATO

RETIFICAÇÃO
Aditivo ao contrato 1054/2012/CEL/SECOB/PMCG
NA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL N° 2.459 - Campina Grande, 21 a 25 de março de 2016, 

NAPÁGINA 6 , ONDESE LÊ: INSTRUMENTO : TERMO ADITIVO N° 4 DO CONTRATO DE N° 
1054/2012/CEL/SECOB/PMCG,LÊIA – SEINSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 5.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 1 de abril de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 



Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017502
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MACENA 
SILVA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$760,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018101
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018200
Responsavel.: MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ: 928965294-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 53,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016732
Responsavel.: MARIA RITA DA SILVA
CPF/CNPJ: 916958994-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$419,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016557
Responsavel.: MARIA RITA DA SILVA
CPF/CNPJ: 916958994-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$390,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016564
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$875,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017297
Responsavel.: NUBIA VITORIA REODINO DE MELO
CPF/CNPJ: 060770514-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017445
Responsavel.: RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 090830884-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017447
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$318,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017495
Responsavel.: SERGIO ANDRE SAMPAIO DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ: 053060344-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017446
Responsavel.: SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA
CPF/CNPJ: 059450144-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016740
Responsavel.: SIMONE CAROLINA DA COSTA
CPF/CNPJ: 055123774-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016739
Responsavel.: TADEU CASTRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 214983038-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.542,12
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017199
Responsavel.: THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES
CPF/CNPJ: 059724414-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016758
Responsavel.: VALDIR ANDRE WADA-ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$131,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017158
Responsavel.: VALDIR ANDRE WADA-ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$127,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017147
Responsavel.: VANGUARDA CONSTRUCOES E 
INCORPORACO
CPF/CNPJ: 012842380/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$109,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016958
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ: 402749935-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017252
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ: 015169091/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018184
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

 Joao Pessoa,01/04/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

 Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel . :  AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 
10772212406
CPF/CNPJ: 021455214/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$668,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017508
Responsavel.: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 996754564-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016756
Responsavel.: ANDREA DE OLIVEIRA BARRETO 
MARQUES
CPF/CNPJ: 007727224-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016748
Responsavel.: ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE 
EDUCAC
CPF/CNPJ: 005247100/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.739,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017531
Responsavel.: BERTA CONST E IMPERMEABILIZA-
CAO LTD
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$268,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017493
Responsavel.: BLUE SKY COMERCIO DE VESTUARIO
CPF/CNPJ: 002579379/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$559,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017577
Responsavel.: CAFETERIA DOCURA
CPF/CNPJ: 014789802/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$721,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017510
Responsavel.: CARLOS JOSE DE FREITAS
CPF/CNPJ: 133357664-15
Titulo: DUP VENDA MERCR$1.000,00
Apresentante: TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA
Protocolo: 2016 - 016173
Responsavel.: CAFETERIA DOCURA
CPF/CNPJ: 014789802/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$721,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017510
Responsavel.: COND EDF VALLE VIETRI
CPF/CNPJ: 009230411/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$243,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017491
Responsavel.: CRISTILIANO JOSE MARINHO
CPF/CNPJ: 622792204-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.810,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017710
Responsavel.: FIVE COMERCIO VAR. DE ART. DES
CPF/CNPJ: 017723747/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$769,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017579
Responsavel.: GA COMERCIO DE JOIAS E RELO-
GIOS LTD
CPF/CNPJ: 023607080/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$777,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017969
Responsavel.: GENARIO PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ: 930114154-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.504,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018121
Responsavel.: JANINE OLIVEIRA DOS S SANTIAGO
CPF/CNPJ: 892570654-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016737
Responsavel.: JEAN KLEBER FINIZOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 014341974-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016738
Responsavel.: JOCICLEIDE MACIEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 060050214-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016736
Responsavel.: JOELMAR MARQUES BARBOSA
CPF/CNPJ: 021492534-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016749
Responsavel.: LINCOLIN CARVALHO DA SILVA 
09291293
CPF/CNPJ: 021389041/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$510,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016982
Responsavel.: LUCIANA ALVES ARARUNA
CPF/CNPJ: 012227597/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$533,72

CPF/CNPJ: 467232424-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$924,39
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016777
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 015887
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014249886/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.198,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017353
Responsavel.: MATEC MAT. EL. E DE CONSTR. 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 018100267/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$615,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017076
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010523569/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016999
Responsavel.: MICHELINE FABIOLA FLORENTINO D
CPF/CNPJ: 019407175/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$333,26
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017124
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$7.884,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017198
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.831,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017389
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.796,79
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017390
Responsavel.: MUNDO4X4 VAREJISTA DE ACES-
SORIOS
CPF/CNPJ: 022095261/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.562,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017328
Responsavel.: NELSON JOSE DE LIMA NETO
CPF/CNPJ: 009923394-05
Titulo: CED CRE BAN INDR$ 14.936,97
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 017220
Responsavel.: OTILIO NEIVA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 299989804-53
Titulo: CHEQUER$2.500,00
Apresentante: CLCC IND DE ARTEFATOS EM FIBRA 
DE V
Protocolo: 2016 - 017236
Responsavel.: OTILIO NEIVA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 299989804-53
Titulo: CHEQUER$2.500,00
Apresentante: CLCC IND DE ARTEFATOS EM FIBRA 
DE V
Protocolo: 2016 - 017237
Responsavel.: OTINIEL CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 408580144-91
Titulo: C. A. MERCANTILR$9.562,66
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
Protocolo: 2016 - 016730
Responsavel.: PAULO ROBERTO DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ: 007758684-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$775,94
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016179
Responsavel.: PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 056241064-32
Titulo: CED CRE BAN INDR$ 14.519,19
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 016546
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017040
Responsavel.: RN CONSTRU OES LTDA
CPF/CNPJ: 010554443/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$466,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017958
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$797,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016894
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.666,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016926
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.667,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016927
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.667,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016928
Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRE
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.019,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016933
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS M MENDES -EPP
CPF/CNPJ: 018509953/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$214,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016799
Responsavel.: RR COMERCIO E SERVOCOS LTD
CPF/CNPJ: 022468171/0001-82
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016759
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$871,91
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016879
Responsavel.: TATIANE ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 020960247/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017941
Responsavel.: TEMPERART RESTAURANTE SELF 
SERVICE
CPF/CNPJ: 023319244/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$222,56
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017933
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREEND. E CONS-
TRUCOES
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$435,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017366
Responsavel.: WELLINGTON AP DE SOUZA SANTOS 
07459
CPF/CNPJ: 023709005/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$417,68
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017348
Responsavel.: ZCROS ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 020801295/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$900,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017012
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,01/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALANA GOMES DE MORAES
CPF/CNPJ: 044583804-35
Titulo: CED CRE BAN INDR$ 16.468,76
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 016544
Responsavel.: ANDRER RAMATIS WANDERLYE FILHO
CPF/CNPJ: 294811358-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$595,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017294
Responsavel.: ANDRADE & CARVALHO LTDA ME
CPF/CNPJ: 003462262/0003-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.033,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017974
Responsavel.: ANN MARY DE LIMA GOMES
CPF/CNPJ: 044928904-40
Titulo: C FINANCIAMENTOR$6.064,35
Apresentante: DISAL ADMINISTRADORA DE CON-
SORCIOS
Protocolo: 2016 - 016350
Responsavel.: ANTONIA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 176173084-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$555,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017291
Responsavel.: CARLOS EDUARDO TREVISI DA SILVA
CPF/CNPJ: 016993951-01
Titulo: INDIC DUPLICATAR$271,05
Apresentante: V10 COM ATAC VAREJISTA E SER-
VICO DE
Protocolo: 2016 - 017238
Responsavel.: CARLOS EDUARDO TREVISI DA SILVA
CPF/CNPJ: 016993951-01
Titulo: INDIC DUPLICATAR$271,03
Apresentante: V10 COM ATAC VAREJISTA E SER-
VICO DE
Protocolo: 2016 - 017239
Responsavel.: CARLOS EDUARDO TREVISI DA SILVA
CPF/CNPJ: 016993951-01
Titulo: INDIC DUPLICATAR$271,12
Apresentante: V10 COM ATAC VAREJISTA E SER-
VICO DE
Protocolo: 2016 - 017240
Responsavel.: CARLOS MAGNO DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ: 339655955-04
Titulo: CED CRE BAN INDR$1.335,48
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 017242
Responsavel.: CLEOPATRA PERES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 101830227-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016979
Responsavel.: DAFNY DIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 074515034-96
Titulo: DUP VEN MER INDR$360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016384
Responsavel.: DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 008933274-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$650,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018097
Responsavel.: DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JA-
CINTO ME
CPF/CNPJ: 017239361/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$519,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016984
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.179,95
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016670
Responsavel.: DINIZ FERREIRA CONST. E INCORP
CPF/CNPJ: 011893802/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$137,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018185
Responsavel.: EBER HELEN FERNANDES CANDIDO 
008958
CPF/CNPJ: 017034165/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$489,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017647
Responsavel.: EDNA CAXIAS MENESES
CPF/CNPJ: 020086659/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016382
Responsavel.: FRANCISCO FABRICIO FIRMINO 
DE OLIVE
CPF/CNPJ: 980608484-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 95,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017744
Responsavel.: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 218916804-04
Titulo: C. A. MERCANTILR$2.223,98
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Protocolo: 2016 - 016729
Responsavel.: FRANCISCO NETO BRAGA
CPF/CNPJ: 011628703/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.599,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017707
Responsavel.: GILBERTO COSTA DE SOUZA JU-
NIOR 0379
CPF/CNPJ: 020102258/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$117,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017598
Responsavel.: JOAO NOBREGA DE SA.
CPF/CNPJ: 003564582/0001-27
Titulo: DUP VEN MER INDR$532,05
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017138
Responsavel.: JOHN BICKEL
CPF/CNPJ: 705481251-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$637,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016202
Responsavel.: JOSE GEINIS FIRME DE VERAS
CPF/CNPJ: 601841324-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$877,11
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018260
Responsavel.: JOSE SOARES 36487490482
CPF/CNPJ: 019626566/0001-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$149,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017606
Responsavel.: JUNIOR MARCOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 136582708-96
Titulo: DUP VEN MER INDR$850,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017256
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRAD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$9.718,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016514
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRAD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 22.494,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016515
Responsavel.: LAURA TERESA PEREIRA COSTA
CPF/CNPJ: 022168441/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.799,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017339
Responsavel.: LENILSON LUCAS SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ: 704145174-74
Titulo: CHEQUER$600,00
Apresentante: CERES DE SOUZA LEAO MACEDO
Protocolo: 2016 - 016948
Responsavel.: LINDBERG BELARMINO
CPF/CNPJ: 078500504-87
Titulo: CED CRE BAN INDR$6.035,63
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 016545
Responsavel.: LINDEMBERG ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 034879844-07
Titulo: CONT CHEQUE ESPR$2.292,30
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016947
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 03/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01774-8

JULGAMENTO 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 Especial de Licitação – CEL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/15- CEL, que após análise detalhada na 
documentação das Propostas de Preços , respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em sua Cláusula 11.0 e Parecer da Composição de Preços da Empresa que 
ofertou menor preço pela Divisão de Planos Programas e Orçamento, considera classificadas as 
Empresas na seguinte ordem: 1º lugar – DANTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA 
LTDA – R$ 21.229.517,98;2º lugar -CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 22.819.530,84; 3º 
lugar - R. FURLANI ENGENHARIA LTDA - R$ 23.401.400,62; 4º lugar - COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - R$23.778.320,93;5º lugar – COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA 
- R$ 24.069.895,83; 6º lugar - ELETRO HIDRO LTDA– R$ 24.453.470,25; 7º lugar - CONSTRUTORA 
DE OBRAS PROGRESSO LTDA– R$ 24.711.682,03;8º lugar -TERPA CONSTRUÇÕES S/A – R$ 
26.022.663,99; 9º lugar - MAC – MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÃO LTDA – R$ 27.245.313,12 
e 10º lugar - MULTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 27.541.932,14.

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 31 de março de 2016.

EngºSebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 04/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01539-8

JULGAMENTO 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 Especial de Licitação – CEL, comunica 
aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/15- CEL, que após análise detalhada na documentação 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em sua Cláusula 11.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar 
- COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA - R$ 19.311.797,88 e 2º lugar – CONSTRUTORA 
PLANICIE LTDA – R$ 20.406.400,62. 

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 31 de março de 2016.

EngºSebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
REGISTRO NA CGE: 16-00199-3
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 004/2016, de 15/02/2016, 
publicada no D.O.E de 19/02/2016, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede 
deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 14/04/2016, 
às 13:00 horas, para a aquisição de carne e derivados para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de março de 2016.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
REGISTRO NA CGE: 16-00208-0
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 004/2016, de 15/02/2016, 
publicada no D.O.E de 19/02/2016, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede 
deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 14/04/2016, 
às 14:00 horas, para a aquisição de pão e biscoito para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de março de 2016.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
REGISTRO NA CGE: 16-00194-2

A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-
DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 004/2016, de 15/02/2016, 
publicada no D.O.E de 19/02/2016, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede 
deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 14/04/2016, 
às 14;30 horas, para a aquisição de leite pasteurizado para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de março de 2016.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
REGISTRO NA CGE: 16-00195-0
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 004/2016, de 15/02/2016, 
publicada no D.O.E de 19/02/2016, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede 
deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 14/04/2016, 
às 15:00 horas, para a aquisição de hortifrutigranjeiros para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de março de 2016.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
REGISTRO NA CGE: 16-00200-5
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 004/2016, de 15/02/2016, 
publicada no D.O.E de 19/02/2016, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede 
deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 14/04/2016, 
às 15:30 horas, para a aquisição de combustível para os veículos do CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de março de 2016.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações 
e demais normas inerente à espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços na forma 
de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço, EXCLUSIVO para 
ME e EPP, no dia 20 de Abril de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: Obra civil pública de Reforma da 
escola municipal da Comunidade Rural de São Marcos e da Creche municipal da Comunidade Rural de 
Independência no município de Juarez Távora. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez 
Távora –PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 30 de Março de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 003/2016, realizado pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 18 de Março de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente licitação para: 
EBENEZER SILVA DE LIMA, CPF nº 472.597.364-53, no item do Pregão n.º 003/2016, no valor total de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal.

Mamanguape/PB, 18 de Março de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 012/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2016
CONTRATO Nº 012/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ACOM-
PANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO

CONTRATADO: EBENEZER SILVA DE LIMA 
CPF: 472.597.364-53
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal.
Cujos Recursos serão provenientes na dotação:0202 –0201 – Gabinete do Prefeito - 0412200522002 

– Manutenção das Atividades do Gab. Do Prefeito. 3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros de pessoa 
física; 0202 – Secretaria de Administração – 0412200522003 – Manutenção das Atividades da Sec. de 
Administração – 3.3.90.36,00 - Outros serviços de terceiro de pessoas física – 0207 – Secretaria de Desen-
volvimento Urbano – 15.452.0323.2.028 – Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Urbano 
– 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros de pessoas física.

Mamanguape, 18 de Março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EDITAL DO LOTEAMENTO “BAIRRO NOBRE ALHANDRA”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que SYLAR PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM 
NEGÓCIOS LTDA, com sede na rua Professor Joaquim Francisco Veloso Galvão, n° 1.341, Sala 03, 
Bairro dos Estados, J. Pessoa-PB, portadora do CNPJ/MF sob o n° 13.135.222/0001-63, represen-
tado por seu sócio e administrador(a): RAIMUNDO SOUZA MOURA, brasileiro, casado, empresário, 
residente e domiciiliado em J. Pessoa-PB, portador do CPF/MF sob o n° 368.448.968-91 e cédula 
de identidade sob o n° 4.997.965-SSP-SP, Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, 
n° 82, centro, Alhandra-PB, licença de instalação n° 216/2016, expedida pela SUDEMA, em data de 
29/01/2016, planta, alvará e memorial descritivo aprovada pela Prefeitura Municipal de Alhandra-PB, 
datado de 23/02/2016, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos 
ao Registro do Loteamento denominado “LOTEAMENTO BAIRRO NOBRE ALHANDRA”, localizada 
no seguinte imóvel: Uma área de terras próprias (expansão urbana), individualizada pelo lote 215. 
situado no Assentamento “ARVORE ALTA”, neste município de Alhandra-PB. medindo 5.333 ha 
(cinco hectares, trinta e três ares e trinta e três centiares). limitando-se: Ao Norte com terras de José 
Henrique da Silva e Lote 24. Ao Leste com os Lotes 216 e 217. Ao Sul com os lotes 228. Canto e 
227 separada de ambos pela estrada vicinal e a Oeste com os lotes 228. canto e 227 separado de 
ambos pela est vicinal. Devidamente Registrado neste Cartório no livro 2-AO, âs fls. 162, sob os 
no AV-4-12.249, em data de 16 de março de 2016, constituídos 06 (seis) quadras A,B,C,D,E e F, 
totalizando de 194 (cento e noventa e quatro) lotes residenciais, Área total dos lotes 31.572,22m2; 
Área de ruas 7.910,44m2; Área verde 10.789,33m2 e uma Área Institucional 3.061,33m2, constantes 
na planta aprovada e demais documentos apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As 
impugnaçôes daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel

deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a publicação do
presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais de maior circulação
do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação de quem quer que seja,
será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações do referido
Loteamento “BAIRRO NOBRE ALHANDRA”. as disposições dos interessados neste
Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 29 dias de
março de 2016. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro
imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga Tabeliã

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 003/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 18 de Março de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 003/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 08 de Março de 2016, o qual encontra-se em total confor-
midade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação para 
ao senhor: EBENEZER SILVA DE LIMA, CPF/MF 472.597.364-53, no item do Pregão n.º 003/2016, 
no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal. 

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 18 de Março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 012/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo 
menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 12 de Abril de 
2016 as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE ENXOVAIS,UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES 
CARENTES E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS   DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. A 
reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio 
Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 31 de Março de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material gráfico, para atender 

as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 15/abril/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, naCâmara Municipal, 

Casa Juvenal Lúcio de Sousa, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - 
PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3421-2215 e pelo 
e-mail licitação@camarapatos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 30 de marçode 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
Câmara Municipal de Patos-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA-PB
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira e equipe de apoio, sediada na Rua Antônio 
Caetano, 92 Centro Imaculada às 09h00min do dia 13 de Abril de 2016, licitação na modalidade Pre-
gão Presencial do tipo menor preço. Objeto Contratação de assessoria e consultoria para a prestação 
serviços junto a comissão de licitações e contratos. Edital e informações encontra-se a disposição dos 
interessados na sala da CPL no endereço acima nos dias úteis das 08h00min às 12h00min. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira e equipe de apoio, sediada na Rua Antônio 

Caetano, 92 Centro Imaculada às 09h00min do dia 14 de Abril de 2016, licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço. Objeto Contratação de assessoria e consultoria contábil para a prestação 
de serviços no âmbito do poder executivo municipal. Edital e informações encontra-se a disposição dos 
interessados na sala da CPL no endereço acima nos dias úteis das 08h00min às 12h00min. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira e equipe de apoio, sediada na Rua Antônio 

Caetano, 92 Centro Imaculada às 11h00min do dia 14 de Abril de 2016, licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço. Objeto Contratação de assessoria técnica especializada na elaboração 
de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia e acompanhamento junto aos Ministérios 
e Secretarias de Estado. Edital e informações encontra-se a disposição dos interessados na sala da 
CPL no endereço acima nos dias úteis das 08h00min às 12h00min. Imaculada, 31 de Março de 2016. 
Ana Jacileide da Silva-Pregoeira.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos, destinados ao 
CAPS, Policlínica e Secretaria de Saúde do município. Data: 13/04/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da 
CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Su-
porte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 31 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar abertura dos envelopes de habilitação, 
referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. Cuja abertura será no 
dia 04.04.2016 às 15:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3483-1003.

Olho D`água-PB,  31 de Março de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
- GÊNEROS SECOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 15:30 horas do dia 14 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 15 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA 
CARDIOVASCULAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 14 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTÍVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Públi-

ca e prestação de contas de convênios do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/04/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 31 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço consultoria, assessoria, treina-

mento, acompanhamento e elaboração de projetos na área da saúde do Município. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 18/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 31 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de locação de trator de esteira, 

destinado ao corte e nivelamento de terreno de campo de futebol e manutenção de estradas vicinais 
do município. Data e Local, às 11:00 horas do dia 18/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 31 de Março de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Teodorico, s/n - Centro – São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3467-1016.
São José do Sabugí - PB, 30 de Março de 2016

JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3467-1016.
São José do Sabugí - PB, 30 de Março de 2016

JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Teodorico, s/n - Centro – São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FISICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELAB1)ORAÇÃO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDA-
DES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3467-1016.
São José do Sabugí - PB, 30 de Março de 2016

JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, destinados a manutenção das 

atividades de diversas secretarias do município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 13/04/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. 
Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 31 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos especializados na área 

de topografia e planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades 
da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 09:00 horas do dia 13/04/2016, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da 
Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 31 de Março de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Fortunato de Aquino, 106 - Centro - São Domingos do Cariri - PB, às 09:00 horas do dia 13 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 10.520. Informações: no horário das 7:30 
as 11:30 e das 13:30 as 17: 00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3357-1002.
São Domingos do Cariri - PB, 01 de Abril de 2016

SEBASTIÃO JOSÉ DAS NEVES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:30 horas do dia 15 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSORIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 30 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 11:00 horas do dia 15 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 30 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 13:00 horas do dia 15 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 30 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 15:00 horas do dia 15 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços 
Especializado na Recauchutagem de Pneus e Vulcanização a Frio (consertos), Mediante Requisição. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 30 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 16:30 horas do dia 15 
de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 30 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de materiais didáticos, de 

expediente, de artesanato e diversos, destinados a diversas secretarias do município. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 15/04/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - 
São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 31 de Março de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

CONSTRUTORA DATERRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.170/0001-30 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 642/2016 em 
João Pessoa, 23 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial 
Multifamiliar com 64 (sessenta e quatro) Unidades Habitacionais, interligado a Rede Pública de 
Esgotamento Sanitário. Na(o) -  RUA ENGENHEIRO DEMÉTRIO TOLEDO, QD. 077, LT. 0120 
- JOÃO AGRIPINO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-005320/TEC/LP-2509.

ANTONIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR – CPF Nº 000.830.434-38 residente na Avenida Bahia, 
491, João Pessoa/PB, comunica que no dia 31 de março compareceu a esta delegacia para infor-
mar o extravio de uma máquina emissora de nota fiscal de marca Elzin, modelo ECF IF 500 1E, 
versão FCP-201, Nº de fabricação 00000001224. Conforme Certidão de Registro de Ocorrência 
Nº 00013.01.2016.1.02.203 datada 31 de Março de 2016.

FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA – CPF Nº 388.579.603-15 Torna público que recebeu da SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia 032/2016 para Construção de um residencial 
multifamiliar endereço da obra: Rua Prefeito Severino Alves da Silveira, Setor 58, Quadra 035, Lote 
0401 – Bairro Gramame – Município: João Pessoa – PB. Processo: Nº 2016/300688.

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOREIRA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 06.957.860/0001-
02 Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença Operacional em João Pessoa, 23 de Março de 2016, para a atividade de 
Edificação Multifamiliar. Na Rua Alcebíades da Cunha – QD. 07 – LT. 292 - Bancários Município: 
João Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-001805/TEC/LO-1815.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
CONTRATO Nº 078/2016 - Contratado(a): Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. Objeto: Prestar o 

fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 
5.940,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente 
e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 079/2016 - Contratado(a): CRM Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 17.388,02.  Re-
cursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente e/ou Mat.de 
Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 080/2016 - Contratado(a): Dentalmed Comércio e Representações Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contra-
tado: R$ 10.378,12.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. 
Permanente e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 081/2016 - Contratado(a): Depósito Geral de Suprimentos Hospitalar. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contra-
tado: R$ 14.956,16.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. 
Permanente e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 082/2016 - Contratado(a): Gradual Comércio e Serviços Ltda - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 
572.157,24.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente 
e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 083/2016 - Contratado(a): HBL Vendas e Serviços de Equipamentos Hospitalares 
Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. 
Valor Contratado: R$ 28.000,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. 
e Mat. Permanente e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 084/2016 - Contratado(a): Leistung Equipamentos Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 
82.000,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente 
e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 085/2016 - Contratado(a): Magna Médica Comércio de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos 
hospitalares. Valor Contratado: R$ 109.500,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde - Eq. e Mat. Permanente e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 086/2016 - Contratado(a): Omnimed Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parce-
lado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 48.330,00.  Recursos: 
Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente e/ou Mat.de Consumo. 
Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 087/2016 - Contratado(a): Sercon Industria e Comércio de Aparelhos Médicos 
e Hospitalares Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos 
hospitalares. Valor Contratado: R$ 74.500,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde - Eq. e Mat. Permanente e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 088/2016 - Contratado(a): Rachel de Sá Barreto Callou - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de moveis e equipamentos médicos hospitalares. Valor Contratado: R$ 
52.419,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente 
e/ou Mat.de Consumo. Vigência: 04/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 04 de março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO MUNICÍPIO 

DE PEDRA LAVRADA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00021/2016 - 22.03.16 - ANTONIO BEZERRA DA LUZ - R$ 26.000,00
CT Nº 00022/2016 - 22.03.16 - ERISBERTO DE AZEVEDO - R$ 74.000,00
CT Nº 00023/2016 - 22.03.16 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - R$ 54.000,00
CT Nº 00024/2016 - 22.03.16 - JOAIRAN DE MACEDO - R$ 78.000,00
CT Nº 00025/2016 - 22.03.16 - MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA - R$ 31.000,00
CT Nº 00026/2016 - 22.03.16 - MARCIO SERGIO DE LIMA - R$ 41.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis para atender 

as necessidades da Prefeitura de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: 
www.nazarezinho.pb.gov.br, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2016. 

Nazarezinho - PB, 31 de Março de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO fornecimento parcelado e diário de Pães e produtos de massa 

em geral, destinados aos diversos programas do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, , tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 10:00 horas do dia 13 de Abril de 2016.

Nazarezinho - PB, 31 de Março de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO ERRATA

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2015
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 30.03.2016, onde lê: DATA E LOCAL: 12 de abril de 

2016 as 08:30, na sala da CPL. LÊIA-SE CORRETAMENTE DATA E LOCAL: dia 14 de abril de 
2016, ás 08:30horas, na sala da CPL.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, localizada a Rua Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – 
PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 31 de março de 2016
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa especiali-
zada para implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas no Município 
de Santa Terezinha/PB, conforme Proposta nº 026241/2014. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 31 de Março de 2016
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

M.C. CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que recebeu da 
SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
de nº 230/2015 para a Construção de um GALPÃO COMERCIAL, situado à Rua Projetada, s/n, Lote 
12 da Quadra 16, Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Renascer, Cabedelo- Pb., conforme 
processo nº 2015.00455. 

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 1 de abril de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Politicas
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Diversidade
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Esportes
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Cultura
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

