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l Deputado diz que assassinato em Mogeiro foi encomendado. Página 6

l DER tem licenças liberadas para impulsionar obras em rodovias. Página 7

l 18,4% da população de João Pessoa consome doces em excesso. Página 14

l Papa defende que os católicos divorciados recebam a comunhão. Página 11

Começam hoje as aulas 
preparatórias para os 800 
alunos da rede estadual 
selecionados pelo programa 
Gira Mundo.  PÁGINA 8

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

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, apresentou projeto de lei para a criação 
de uma campanha de desestímulo a atos de corrupção cotidianos, como comprar produtos piratas e furar fila.  PÁGINA 3

Quadrilhando: Campina 
no ritmo do São João

Alunos recebem 
preparação para 
intercâmbio

Atualmente, a edição adaptada é publicada uma vez por mês
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

SOS BARREIRA  Um grupo de ativistas realiza hoje, a partir das 8h, uma caminhada pela orla da 
capital para protestar contra a falta de ações para preservação da barreira do Cabo Branco.  PÁGINA 5

Apresentações serão no 1o sábado do mês

20 turmas foram formadas no Estado

O governador ricardo Coutinho anunciou ontem a assinatura de um 
protocolo de trabalho com a Funad que prevê ampliação da parceria com 
o jornal a União e compra de uma impressora para Braille.  PÁGINA 3

Inclusão

A União terá edição 
semanal em Braille

PÁGINA 24

PROJETO DE LEI
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TurismoESPORTES

Gira Mundo

20Caderno
Belo ganha novos reforços

O volante João Paulo e o atacante 
Danielzinho apresentaram-se ontem 
na Maravilha do Contorno.  PÁGINA 17

Montagem do grupo Bicho-
deruma, que retrata a vida e a 
obra de Jackson do Pandeiro, 

estreia temporada hoje, a partir 
das 20h.  PÁGINA 21

Ópera do Pandeiro 
estreia no Teatro 
Ednaldo do Egypto
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Em tempos de tanta ebulição, é difí-
cil prever o que pode acontecer na políti-
ca brasileira nos próximos dias. Os fatos 
se sucedem com tamanha velocidade que 
qualquer previsão soa ingênua porque será 
inevitavelmente baseada no “achismo”. 
Sem bases sólidas a sustentá-la. Alguma 
coisa, porém, vai se consolidando nestes 
tempos de crise e uma delas, certamente, 
será o fato de que já perdemos quase um 
semestre deste ano de 2016, sem que no 
período tenhamos dado um passo sequer 
para enfrentar os graves problemas eco-
nômicos que atingem a população, notada-
mente os mais pobres.

O noticiário da TV mostra, quase dia-
riamente, filas e mais filas de pessoas em 
busca de emprego. No entanto, a informa-
ção dos órgãos de estatística continua a 
mesma: o desemprego aumenta, as empre-
sas fecham e os cortes nos investimentos 
alcançam inclusive os grandes grupos em-
presariais. Vivemos dias de incertezas. O 
país entrou numa espécie de círculo vicio-
so que lembra a velha anedota do cachorro 
querendo morder o rabo. Sairemos disso 
tudo, é claro. Afinal, o Brasil, apesar de 
sua elite dirigente, é maior do que a crise. 
O problema é que o tempo passa e a classe 
política em Brasília, principalmente, não 
dá o menor sinal de reconhecer que tanto o 
impasse quanto a solução dependem exclu-
sivamente dela. 

Outro dia, observamos aqui: a crise 
econômica se retroalimenta em função 
da crise política e esta parece se robuste-
cer na medida exata em que os problemas 
econômicos se agravam. Assim, neste pro-
cesso de realimentação recíproca entre 

uma crise e outra, chegamos à paralisação 
total. O governo, naturalmente, prioriza as 
suas ações de defesa ante a ameaça de um 
impedimento pelo Congresso Nacional, e a 
oposição não apresenta uma só alternativa 
– um projetinho que seja – para retirar o 
país deste embaraço.

E lembramos o que parece óbvio: na 
briga do mar contra o rochedo, sobra sem-
pre para o marisco. Nesta guerra política, 
que praticamente já compromete todo o 
primeiro semestre do ano, quem mais so-
fre é o cidadão pobre – trabalhador, pai de 
família e contribuinte. Recaem sobre ele 
todas as mazelas decorrentes desta crise.
Os preços da cesta básica aumentam, o em-
prego desaparece, a falta de esperança se 
instala e os dramas familiares atingem ní-
veis insuportáveis. Conclusão inevitável: o 
confronto político pode até ter solução nos 
próximos dias, mas o legado da crise vai 
perdurar ainda por um bom tempo ator-
mentando a vida dos mais pobres.

Muitos não gostam quando se rotula 
de golpe a tentativa de afastar a presidente 
da República, Dilma Rousseff. Mas é curio-
so ressaltar que até mesmo os mais faná-
ticos defensores do impeachment reco-
nhecem a honestidade pessoal da primeira 
mandatária do país. A principal questão 
que a todos aflige, entretanto, não é esta. 
O que se anseia nas ruas e nas casas onde 
a crise já faz estragos, é saber quando, en-
fim, as forças governistas e a oposição vão 
cuidar de cumprir a missão que receberam 
do eleitorado. O país precisa de um rumo. 
E evidentemente não é este que agora es-
tamos vivenciando. A crise é grave e exige 
responsabilidade de todos.

Editorial

 Crônica

É hora de agir!

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Eu acredito

Em Papai Noel, o velhinho de barbas 
brancas, bonachão, que passa o ano no 
Polo Norte, alheio aos problemas sociais 
do mundo, e toda véspera de Natal reú-
ne as renas, ajeita o trenó, e sai voando 
pelo planeta, distribuindo presentes para 
as crianças pobres, desde que tenham se 
comportado bem direitinho.

Em Moby Dick, a vingativa baleia branca 
que destruiu o navio “The Pequod”, do enfu-
recido capitão Ahab, e hoje vaga pelos mares, 
decrépita, porém obesa, vez ou outra confun-
dindo os radares da marinha de guerra norte
-americana, cujos almirantes imaginam tra-
tar-se de um submarino nuclear russo.

Em tubarão gigante, inteligente e as-
sassino, igual ao do romance do escritor 
norte-americano Peter Benchley, poste-
riormente filmado por Steven Spielberg, 
cujos netos começam a aparecer nas praias 
da capital paraibana, sendo mortos a pau-
ladas por não terem herdado a astúcia e a 
crueldade do avô famoso.

Em transposições interestaduais de 
águas, realização do sonho de Antônio Vicen-
te Mendes Maciel, O Peregrino, também cha-
mado Antônio Conselheiro, que, antes de ser 
morto por estilhaços de granada ou vitimado 
por uma disenteria, profetizou que “o sertão 
vai virar mar e o mar vai virar sertão”.

Em Ernesto Guevara de la Serna, o “Che”,-
vivinho da silva, quase centenário, careca e 
diabético, mas ainda incitando revoltas na 

capitalista América do Sul, sob a proteção 
dos guerrilheiros marxista-leninistas das 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, autoproclamadas Ejército del Pueblo.

Em seres extraterrestres - marcianos, 
mercurianos, venusianos, saturninos etc. -, 
inclusive no ET e no Chupa-Cabra, e espero, 
impacientemente, pelo contato imediato de 
trigésimo primeiro grau com os alienígenas, 
em uma grande convenção na Lua, patroci-
nada pela Organização das Nações Unidas.

Em Mula-Sem-Cabeça, Saci Pererê, Mãe 
d’Água, Mulher da Meia-Noite, Besta Fera, 
Cabra Cabriola, Curupira, Boi Tatá, Cobra Ja-
raraca, quer dizer, Cobra Corato, Lobisomem, 
Negrinho do Pastoreio, Comadre Florzinha, 
nos três pulinhos de Sal Longuinho e na volta 
de El Rei Dom São Sebastião.

Em alma do outro mundo, embora cha-
teado, porque as epifanias só acontecem por 
volta da meia-noite, perto de cemitério, casa 
abandonada, beira de estrada, e jamais no 
Ponto de Cem Réis, na Lagoa, em uma tarde 
de segunda-feira, ou no Busto de Tamandaré, 
ao meio-dia de um domingo de verão.

Eu creio em tudo minha gente. No que 
leio e vejo e também no que me contam os 
companheiros e companheiras. Na volta dos 
que não foram, em ovo com cabelo e tem-
pestade de areia em alto-mar. Não tenho 
mais razões para duvidar de nada. Por que 
nos últimos dias – acreditem! - quanto mais 
eu rezo mais assombrações me aparecem.

             

Eu creio em tudo minha gente. No que leio e vejo e também  
no que me contam os companheiros e companheiras.”

 

O PSC do ex-deputado Mar-
condes Gadelha fechou acordo 
para apoiar a pré-candidatura 
de Manoel Júnior (PMDB) 
em João Pessoa. Com isso, o 
vereador Bosquinho, recém-
-filiado à legenda, está em 
novo impasse. Ele havia saído 
do Democratas justamente 
porque o partido não aceitava 
sua posição de apoio à reelei-
ção de Luciano Cartaxo (PSD). 
Agora, terá de decidir de que 
lado ficará nessa disputa.

“O prefeito vive de inau-
gurar ar-condicionado e 
plantar árvore na cidade”. 
Do deputado Manoel Júnior 
(PMDB), ao criticar a situa-
ção da saúde na gestão de 
Luciano Cartaxo, que consi-
dera caótica. Esta semana, 
o Conselho Regional de Me-
dicina (CRM) registrou em 
relatório a inspeção feita no 
Trauminha, em Mangabeira, 
onde até baratas foram en-
contradas no ambulatório.

O PPS está fechado com a pré-candidatura 
de João Azevedo (PSB) a prefeito de João 
Pessoa. Mas, oficialmente, a decisão deverá 
ser anunciada quinta-feira, quando a legen-
da reunirá pré-candidatos a vereador e filia-
dos para deliberar sobre o posicionamento. 
O presidente do diretório municipal, Bruno 
Farias, tem se reunido com o socialista, con-
forme informou a coluna, esta semana.  

APOIO OFICIAL AO PSB

A BANCADA PARAIBANA NO IMPEAChMENT

AR-CONDICIONADO

UNInforme

LITURGIA ALTERADA

‘NÃO FUI EU’

A MESA AINDA NÃO ESTAVA POSTA

O crescimento de casos da gripe Influen-
za – ou H1N1 – no país está provocando 
mudanças em hábitos seculares da liturgia 
católica. Em mais de 40 cidades do interior 
de São Paulo, a diocese recomendou que os 
fiéis rezem o ‘Pai Nosso’ sem dar as mãos 
uns aos outros e evitem o ‘abraço da paz’ ao 
final da missa. A hóstia é posta nas mãos, 
em vez de ser colocada diretamente na boca 
das pessoas pelo pároco.      

Ontem, o deputado Veneziano 
Vital (PMDB) negou que a ida de 
Gilson Lira para a presidência da 
Embratur tenha sido por indica-
ção sua. Ex-secretário de Desen-
volvimento Econômico na gestão 
do peemedebista, em Campina 
Grande, Lira ocupava a função de 
diretor de Mercados Internacio-
nais do órgão. O deputado quer 
afastar especulações de que te-
ria negociado o cargo em troca de 
apoio ao Palácio do Planalto.

Depois que o deputado Manoel Júnior desceu do muro, agora são cinco os parlamentares paraibanos a 
favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff – junta-se a Efraim Filho, Bejamin Maranhão, Pedro 
Cunha Lima e Hugo Motta. No grupo dos indecisos estão Rômulo Gouveia, Wellington Roberto, Wilson 
Filho e Veneziano Vital. Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano e Luiz Couto são pró-Dilma. 

O poeta pernambucano Manuel 
Bandeira, um dos pilares da mo-
derna poesia brasileira, nos deu a 
mais exata tradução para aquela 
que consideramos a pior ‘visita’ que 
pode chegar à nossa porta: a mor-
te. Chamou-a, no poema “Consoa-
da”, de “a indesejada das gentes”. 
De fato, quem quer ser hospitaleiro 
com essa “iniludível”? – como o poeta 
também a nomeia, ressaltando que 
ela, quando impõe sua visita, vem 
sem fingimento, não ilude, e diz logo a que veio. Quem? Consoada é a expressão arcaica para 
designar a ceia de Natal, quando o dono da casa deixa tudo pronto e organizado para receber os 
familiares ou convidados que vem para a celebração. Bandeira, entre irônico e condescendente, 
usa o termo para dizer que ela, a morte, vai encontrar tudo organizado, como a sugerir que está 
pronto para aceitá-la – “Encontrará lavrado o campo, a casa limpa/a mesa posta/ com cada coisa 
em seu lugar”. No campo do real, esta semana, minha família recebeu a visita da “indesejada das 
gentes”, que levou uma sobrinha amada, Mirla Farias Pereira (foto), vitimada pela gripe H1N1. E 
a dor maior para todos nós que choramos a sua partida é que ela não teve tempo, aos 25 anos, 
de fazer tudo o que almejava na vida, de deixar “cada coisa em seu lugar”. A iniludível chegou de 
súbito, sem que a mesa estivesse posta, sem que nada fizesse sentido. Ficou uma saudade que 
se quer eterna e a lembrança de um sorriso inesquecível. Algo maior que a morte, porém, nunca 
será ceifado: o amor que temos por ela há de viver para sempre em nossos corações.     
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NOVO IMPASSE

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A União firma acordo com a Funad 
para ampliação da edição em Braille
Anúncio de investimento 
para inclusão foi feito pelo 
governador Ricardo Coutinho

Pelo Twitter, ontem, o go-
vernador do Estado, Ricardo 
Coutinho, anunciou mais uma 
ação de cidadania que faz parte 
do processo das  políticas pú-
blicas de inclusão adotado no 
governo do PSB, na Paraíba. O 
Governo do Estado, através do 
jornal A União firmou protoco-
lo de trabalho com a Fundação 
de Apoio ao Deficiente (Funad), 
no Dia Nacional do Braille. 
A assinatura do documento 
aconteceu na sede da fundação 
na manhã de ontem durante 
um café literário em comemo-
ração à data. A parceria entre 
o jornal A União e Funad já 
acontecia informalmente des-
de 2015 e se restringia a uma 
edição mensal do jornal, em 
braille, destinado às pessoas 
cegas atendidas pela Funad.

Durante esse tempo, a 
iniciativa foi acompanhada 
e avaliada numa espécie de 
experimentação. Com os re-
sultados positivos, as duas 
entidades decidiram ampliar 
a inovação e construíram um 
instrumento onde caberá ain-
da o Instituto dos Cegos Adal-
gisa Cunha e a Secretaria de 
Educação do Estado.

O diretor técnico da Su-
perintendência de Imprensa 
e Editora A União, jornalista 
Walter Galvão, disse que há 
um ano mostrou o projeto 
à superintendente Albiege 
Fernandes, que encampou a 
ideia, na época logo apresen-
tada ao governador Ricardo 
Coutinho. Galvão considerou 
a ação importante como im-
plantação de política pública 
do Governo do Estado.

Operacionalização 
Com a supervisão da Fu-

nad, que conta com seis revi-
sores ( todos cegos), A União 
vai adquirir uma impressora 
para Braille e fornecer o papel 
juntamente com  a Secretaria 
de Educação. Inicialmente, 
a edição especial continuará 
mensal, e impressa na Funad. 
Com a chegada da máquina de 
A União, o trabalho será feito 
por uma equipe maior e a pe-
riodicidade será semanal.

Imprescindível 
Durante a solenidade, 

que contou com as presenças 
das duas representantes dos 
órgãos parceiros, Albiege Fer-
nandes e Simone Jordão, a pro-
fessora Joana Belarmino, que 
é cega e doutora em Semióti-
ca, destacou a importância do 
método. “Mesmo com toda a 
tecnologia disponível, recursos 
de áudio e outras novidades, o 
Braille sempre estará presente 
na educação de pessoas cegas. 
A iniciação às letras, na infân-
cia, sempre se dará através das 
impressões táteis, disse. “ Toda 
criança cega será alfabetizada 
pelo método Braille, enfatizou.

Foto: Divulgação

Simone Jordão e Albiege Fernandes assinaram protocolo de trabalho na sede da Funad; ampliação da edição em Braille faz parte das políticas públicas de inclusão do governo

As comemorações alusivas do 
Dia Nacional do Braille, o código 
de leitura e escrita dos cegos, fo-
ram marcadas  na manhã de on-
tem em Campina Grande, pela 
cobrança da impressão de livros 
didáticos em Braille para os defi-
cientes visuais e pessoas de baixa 
visão. A reivindicação foi formu-
lada pela diretora do Instituto de 
Educação e Assistência aos Cegos 
localizado na cidade, Adenise 
Queiroz. De acordo com ela, as  
escolas da rede pública ainda não 
contam com livros didáticos im-
pressos desse tipo.

Adenise ressaltou que, por 

causa do elevado custo de impres-
são os livros em Braille estão che-
gando às escola das regiões Sul e 
Sudeste, mas ainda não chegam 
às escolas do Norte e Nordeste do 
Brasil. “A gente apenas imprime 
em Braille pequenos fragmentos 
desse livro. Ele é digitalizado, im-
presso, mas a gente não tem o li-
vro em Braille na sua plenitude”, 
reclamou a diretora do Instituto 
dos Cegos de Campina Grande.  .

A impressão de livros didáti-
cos em Braille, segundo Adenise 
Queiroz, é uma reivindicação que 
está sendo dirigida ao Ministério 
da Educação. O evento de ontem 
foi articulado com as instituições 
de cegos em todo o território bra-
sileiro. “Uma das nossas lutas é a 

de que o livro didático em Braille 
possa chegar a cada escola que 
tem pessoas cegas tal qual chega 
para os alunos que enxergam”, 
disse Adenise. .

Ela defende uma parceria,  
envolvendo os Governos fede-
ral e Estadual, com a colabora-
ção das instituições de cegos. A 
diretora do Instituto dos Cegos 
também defende a necessidade 
de que, a sociedade reconheça 
cada vez mais o valor e o poten-
cial das pessoas com deficiência. 
No entendimento dela, somen-
te com esse reconhecimento as 
pessoas sem nenhuma ou com 
baixa visão, estarão cada vez 
mais inseridas nos espaços dessa 
mesma sociedade.

Escola regular
Adenise Queiroz lembra que 

a  legislação brasileira determina 
que os alunos com perda total ou 
baixa visão devem ser incluídos na 
escola regular. Entretanto a escola 
regular ainda não tem o domínio 
das especificidades do atendimen-
to para pessoas cegas ou com 
baixa visão. falta capacitação 
para o trabalho com método 
Braille; faltam técnicas de infor-
máticas adaptadas; do esporte 
adaptado;  da musicalização para 
pessoas cegas e de tudo o que é 
específico dessas pessoas.  

140 pessoas cegas ou com bai-
xa visão estão cadastradas no Insti-
tuto dos Cegos para atividades de 
música, esporte, ou informática. 

Instituto de CG pede impressão de livros

“Mesmo com 
toda a tecno-
logia disponível, 
o Braille sempre 
estará presente 
na educação de 
pessoas cegas”

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino, através de pro-
jeto de lei, apresentou um proje-
to de lei para criar a Campanha 
“Diga não às pequenas corrup-
ções” no Estado da Paraíba. A ini-
ciativa tem o objetivo de apoiar a 
campanha lançada nas redes so-
ciais pela Controladoria Geral da 
União (CGU) intitulada ‘Pequenas 
corrupções – diga não!”

De acordo com o texto do 
projeto, falsificar carteiras estu-
dantis, roubar sinal de TV a cabo, 
comprar produtos piratas, não res-
peitar filas, oferecer suborno a fis-
cais de trânsito para evitar multas, 
estacionar em vaga de deficientes 
ou idosos e adquirir produtos ou 
serviços sem solicitar nota fiscal 
são atos de corrupção.

Segundo o presidente Adria-
no Galdino, sua intenção é bus-
car conscientizar os cidadãos 
para a necessidade de combater 
atitudes antiéticas e ilegais, que, 
por fazerem parte do cotidiano 
passam a ser vistas como ‘cultu-
ral’ e de gravidade irrelevante.

O projeto surge após a bem-
sucedida campanha ‘Pequenas 
corrupções – Diga Não!”, da CGU, 
lançada através das redes sociais 
e que em menos de uma semana 
foi visualizada por mais de 7,6 mi-
lhões de usuários. “Acreditando 
na ideia e vislumbrando a sua real 

Galdino quer combater a corrupção na PB
PRoJEto DE LEI

contribuição positiva à população 
é que militamos nesse sentido de 
trazer essa realidade à Paraíba”, 
declara o presidente.

Acreditando que o combate 
à corrupção vem através da cons-
cientização nos mais variados seg-
mentos da sociedade, o presidente 
Adriano Galdino também apresen-
tou proposta na qual cria a Sema-

na Estadual de Conscientização do 
Motorista aos Direitos do Ciclista. 
Segundo a matéria, a semana des-
tinada à conscientização de mo-
toristas aconteceria no mês de se-
tembro compreendendo o dia 25 
– Dia Nacional do Trânsito.

 Adriano Galdino justifica 
que a proposta é colaborar com a 
redução significativa do número 

de acidentes envolvendo ciclistas 
e condutores de carros. “Tudo 
passa pela questão da educação. 
Pedestres, ciclistas e motoristas 
precisam aprender a viver em 
harmonia”, acredita o presiden-
te da Assembleia. As matérias 
tramitam na Casa e seguirão em 
breve para serem apreciadas pe-
las comissões e pelo Plenário.

“Diga não às pequenas corrupções” tem como objetivo apoiar na Paraíba a campanha da Controladoria Geral da União

Foto: Divulgação/ALPB

Chico José     
chicodograto@gmail.com
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Políticas

Líder da oposição acusa Cartaxo de 
apropriação indébita e improbidade 

O vereador Renato Mar-
tins (PSB), líder da oposi-
ção na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), e a 
Confederação dos Servidores 
Públicos Municipais estão 
cobrando os recursos do ex-
tinto Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef), 
que foram destinados a pro-
fessores da Rede Municipal 
de Ensino.

De acordo com o so-
cialista, o prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD) recebeu na 
Justiça R$ 90 milhões de re-
passes atrasados do Fundef, 
só que, deste valor, 60% de-
veriam ser gastos de forma 
vinculada ao salário dos pro-
fessores, ou seja, R$ 54 mi-
lhões seriam exclusivamente 
para este uso e deveriam ser 
restituídos aos professores 
em 2015. Segundo o parla-
mentar, como não ocorreu 
a transferência, isso ocasio-
naria caso de improbidade 
administrativa por parte da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP).

“A PMJP recebeu, em de-
zembro de 2014, R$ 82 mi-
lhões, e mais R$ 8 milhões 
em outubro de 2015. Pela lei, 
60% do valor é dos professo-
res, e, até agora, nada chegou 

ao bolso dessa categoria. É 
um flagrante caso de apro-
priação indébita. Queremos 
justiça para os professores, 
pois se trata de, pelo menos, 
R$ 20 mil para cada profes-

sor que atuou até 2006. Car-
taxo não repassou os recur-
sos e gastou sabe-se lá como. 
Os professores podem contar 
conosco em mais uma luta”, 
comentou Renato Martins.

Vereador Renato Martins denuncia que profes-
sores do município têm R$ 54 milhões a receber 

em restituição da Prefeitura 

Decisão da Primeira Câmara do TCE-PB foi expedida ontem pelo conselheiro Marcos Antônio Costa
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Foto: Divulgação/TCE-PB

Parlamentar cobra recursos 
do Fundef para professores 
da Rede Municipal de Ensino

O vereador Zezinho Botafogo 
(PSB) ressaltou, nessa sexta-feira (8), 
a importância de celebrar o Dia Mun-
dial de Combate ao Câncer, data em 
que deveriam ocorrer mais campa-
nhas para falar sobre a doença, que é 
a segunda maior causa de mortes en-
tre as enfermidades no mundo todo.

“Seria uma oportunidade de 
conscientizar a população dos cuida-
dos para se prevenir a doença”, reafir-
mou o vereador. Ele comentou que ca-
sos de câncer eram raros no passado, 
mas que acabaram se tornando algo 
corriqueiro no dia a dia. “A gente vê 
pessoas muito próximas sofrendo com 
essa enfermidade”, disse Zezinho.

O parlamentar vai solicitar do 
secretário municipal de Saúde, Adal-
berto Fulgêncio, que programe cam-
panhas permanentes durante o ano 
todo, alinhado com instituições espe-
cíficas no combate ao câncer, como o 
Hospital Napoleão Laureano. “Esta-
mos solicitando para que essa campa-
nha seja de forma efetiva e periódica, 
no sentido de que possa difundir ain-
da mais o combate ao câncer”, rela-
tou o vereador.

Ainda segundo Zezinho, o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer (8 de 
abril) é “uma oportunidade de dizer 
que muito pode ser feito quando pes-
soas, comunidades e governos se mo-
bilizam em torno de soluções para o 
problema. A data cria oportunidade 
para disseminar informação e estimu-
lar o debate através dos meios de co-
municação de todo o mundo”.

Zezinho Botafogo é autor da Lei 
nº 11.755/2009, que institui o Progra-
ma Permanente de Conscientização 
sobre o Câncer Infantil, que consiste 
em um conjunto de ações e campa-
nhas para disseminar informações im-
portantes sobre a doença, mediante a 
distribuição de materiais impressos di-
vulgando a relação de sintomas indi-
cativos da possibilidade de ocorrência 
da doença e a necessidade de avalia-
ção médica.

O câncer é hoje a segunda causa 
de mortes no Brasil e no mundo, per-
dendo apenas para as doenças cardio-
vasculares. De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), em 
2030, pode-se esperar 27 milhões de 
novos casos da doença, 17 milhões 
de mortes por câncer e 75 milhões de 
pessoas vivas com a enfermidade.

Já no Brasil, de acordo com os úl-
timos dados do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), em 2016, estima-se a 
ocorrência de 596 mil casos da doença, 
reforçando a magnitude do problema 
no País. Os tipos mais incidentes serão 
os cânceres de pele não melanoma, 
próstata, pulmão, cólon, reto e estô-
mago (para o sexo masculino); e os cân-
ceres de pele não melanoma, mama, 
colo do útero, cólon e reto e glândula 
tireoide (para o sexo feminino).

Entretanto, na contramão do 
avanço da doença, o índice de cura 
tem aumentado substancialmente. Há 
50 anos, o índice de mortalidade era 
de 70%. Hoje, mais de 50% dos doen-
tes conseguem se curar.

Zezinho vai solicitar campanhas 
permanentes contra o câncer

DIA MUNDIAL DE CoMBAtE

O conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
Marcos Antônio Costa, ex-
pediu Medida Cautelar para 
suspender o processo licita-
tório que vem sendo realiza-
do pela Prefeitura Municipal 
de Campina Grande (PMCG) 
com o objetivo de contratar 
empresa especializada em 
prestação de serviços de pes-
quisa e estatística. A decisão 
foi referendada pela 1ª Câma-
ra do TCE. Conforme expli-
cou o relator, os pregões pre-
senciais nºs 2.09.017/2015 
e 2.09.018/2015 devem ser 
suspensos, até que se proce-
da as correções assinaladas 
pela Auditoria.

O processo é decorrente 
de denúncia encaminhada ao 
TCE por meio da Ouvidoria e 
envolve pregões, objetivando 
atender trabalho técnico social 
para execução de atividades 
nas comunidades Major Vene-
ziano I, II, III e IV, e no Residen-
cial Vila Nova da Rainha I e II, 

patrocinado pela Secretaria de 
Planejamento. Nas alegações 
do denunciante, a empresa 
Analysis Soluções em Estatís-
tica Ltda, sediada em Minas 
Gerais, alega não ter acesso aos 
editais dos pregões no sítio ele-
trônico da Prefeitura e não en-
controu os editais disponíveis 
para consulta  ou acesso.

A empresa destaca ainda 
que, ao entrar em contato com 
a Prefeitura, através de uma 
funcionária, foi informada que 
os editais não seriam publica-
dos no site e que não haveria 
outra forma de retirá-los a 
não ser pessoalmente na Pre-
feitura Municipal de Campina 
Grande, tendo em vista se tra-
tar de processo licitatório pre-
sencial. A Analysis finda a de-
núncia citando a  Lei de Acesso 
à Informação.

Na decisão, o relator en-
seja que o município observe 
os princípios constitucionais 
da publicidade, isonomia e 
igualdade, sob pena de multa e 

outras cominações legais apli-
cáveis à espécie, devendo co-
municar ao Tribunal de Contas 
as providências adotadas.

Anulação prévia
De acordo com o presiden-

te da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura, Helder 
Giusepe Casulo de Araújo, de 
fato, a Prefeitura decidiu, por 
conta própria, antes de qual-
quer decisão do TCE, em 2015, 
não levar a efeito a contratação 
da empresa vencedora nos dois 
pregões, pois optou por fazer o 
trabalho através de equipe pró-
pria do quadro de servidores.

Os pregões objetivavam 
atender trabalho técnico social 
no valor de pouco mais de R$ 
19 mil. Como a Seplan optou 
por uma solução mais econô-
mica e ágil, utilizando servido-
res da própria PMCG, não se 
configurou em prejuízo para o 
erário. A PMCG alega ainda que 
apresentará justificativa assim 
que for notificada. 

TCE referenda suspensão de 
processo licitatório na PMCG

MEDIDA CAUtELAR
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Concentração começa às 
8h, na Praça de Iemanjá, 
na Praia de Cabo Branco

Caminhada é realizada hoje na orla
EM DEFESA DA BARREIRA

FotoS: Evandro Pereira

O Grupo Amigos da Bar-
reira (GAB) realiza hoje a 
II Caminhada em Defesa da 
Barreira do Cabo Branco. 
A concentração ocorrerá a 
partir das 8h, na Pracinha 
de Iemanjá, na Praia do Cabo 
Branco. João Arlindo Corrêa 
Neto, um dos organizadores, 
conclama a população para 
participar do evento em de-
fesa daquele patrimônio.

Arlindo reclama da inér-
cia da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa que para ele 
mantém-se imóvel, enquan-
to o problema se agrava. “Do 
alto da barreira, a vista do 
Oceano Atlântico impressio-
na, mas isso está sendo des-
truído”, denuncia.

A barreira do Cabo 
Branco, considerada um 
dos pontos turísticos mais 
conhecidos do Brasil e o 
ponto extremo oriental das 
Américas, localizada na 
Praia do Seixas, está ame-
açada pela erosão. Para 
Arlindo Corrêa Neto, a des-
truição tem roubado a aten-
ção de quem visita a falésia 
do Cabo Branco, a poucos 
metros da Ponta do Seixas. 

A erosão, conforme des-
taca João Arlindo, ameaça o 
farol construído para sim-
bolizar o ponto geográfico. 
No levantamento realizado 
pelo GAB foi verificado que a 
calçada cedeu e a área foi in-
terditada, prejudicando sen-
sivelmente o turismo. “Quem 
vai aquele local é impedido de 
contemplar o ponto mais ex-
tremo das Américas”, lamen-
ta. “Mais à frente, o mirante 
desapareceu”, ressalta o orga-
nizador do movimento, apon-
tando que estudos mostram 
que a falésia já esteve dentro 
do mar e tem diminuído até 
dois metros por ano.

Ele denuncia que o ma-
terial que se desprende é 
muito frágil, despedaça na 
mão. “Em alguns pontos, a 
base da barreira ficou mais 
estreita que o topo”, avalia 
ele, acrescentando que, no 

topo da falésia, há tráfego 
de veículos, que contribui de 
forma direta para desagregar 
o solo. Há falta de vegetação 
e presença de construções 
de engenharia, que também 
potencializam esse processo.

O jornal A União tentou 
contato com a Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa por 
meio de telefone e da asses-
soria de Comunicação, mas 
não conseguiu.

Estudos mostram que a falésia já esteve dentro do mar e tem diminuído até dois metros por ano

O Dia Mundial do 
Povo Cigano é come-
morado em 8 de abril, 
data marcada no calen-
dário distribuído pela 
Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversida-
de Humana (Semdh). O 
Governo do Estado, por 
meio da Semdh, plane-
ja ações para o 24 de 
maio, quando é come-
morado o Dia Nacional 
do Povo Cigano. 

No município parai-
bano de Sousa, encon-
tra-se uma das maiores 
populações de ciganos 
do Brasil. Em agosto do 
ano passado, a Semdh 
realizou em Sousa o I 
Encontro de Ciganos 
do Nordeste, quando se 
reuniram mais de 200 re-
presentantes de ciganos 
de etnias Calon, Sinti e 
Rom. De acordo com o 
Censo 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Bra-
sil tem cerca de 800 mil 
ciganos, distribuídos em 
291 cidades brasileiras. 
A população cigana no 
Nordeste, em grande 
parte, não possui regis-
tro civil, consequente-
mente, tem dificuldades 
para acessar programas 
governamentais, redes 
públicas de saúde e edu-
cação e outros serviços.

Segundo a secretá-
ria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, a partir 
do protagonismo de li-

deranças ciganas, o setor 
público tem expressado 
preocupação com a exe-
cução de políticas públi-
cas específicas para esta 
população. José Roberto 
da Silva, gerente execu-
tivo de Equidade Racial 
da Semdh, explicou que 
neste mês de abril, a se-
cretaria está focada nas 
ações para o povo indí-
gena, devido ao Dia do 
Índio, comemorado no 
dia 19. Os Jogos Indíge-
nas 2016 foram iniciados 
na manhã de ontem, na 
Aldeia Tramataia, muni-
cípio de Marcação. Po-
rém, segundo o gerente, 
em maio haverá ações 
focadas no povo cigano.

Desde a implemen-
tação da Gerência Execu-
tiva de Equidade Racial, 
começou-se a localizar, 
mapear e identificar os 
grupos ciganos, assim 
iniciou-se várias ações 
com estes povos. 

No encontro realiza-
do em 2015, estiveram 
presentes entre gesto-
res e lideranças ciganas 
dos estados de Pernam-
buco, Ceará, Maranhão, 
Bahia, Alagoas e con-
vidados do Governo 
Federal, como o repre-
sentante do Ministério 
da Saúde; da Secretaria 
de Comunidades Tradi-
cionais e do Conselho 
Nacional de Promoção 
a Igualdade Racial. Da 
Paraíba, houve a partici-
pação de 11 cidades. 

Governo planeja 
ações para maio

DIA Do PoVo CIGANo

Ponto mais oriental das 
Américas, um dos destaques 
do turismo paraibano, está 
ameaçado pela erosão
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Deputado diz que assassinato 
em Mogeiro foi encomendado 
Presidente do PT do 
município foi morto a 
tiros na última 4ª feira 

O deputado estadual 
Frei Anastácio (PT) denun-
ciou ontem que o assassinato 
do presidente do PT de Mo-
geiro e assentado da reforma 
agrária, Ivanildo Francisco 
da Silva, de 46 anos, ocorrido 
na noite de quarta-feira (6), 
no assentamento Padre João 
Maria, em Mogeiro, pode ser 
um dos vários crimes enco-
mendados por um grupo de 
proprietários de terras da re-
gião do Agreste. “É a volta do 
crime organizado no campo, 
por pessoas poderosas”, afir-
mou o deputado.  

Frei Anastácio acrescen-
tou que “temos informações 
de que existe um grupo ar-
quitetado para impedir a luta 
pela terra na região do Agres-
te paraibano. Atualmente há 
um grupo de capangas forte-
mente armados atuando nos 
municípios de Mogeiro, Ita-
baiana e São José dos Ramos. 
Eles estão sendo pagos por 
um grupo de cinco proprie-
tários rurais desses municí-
pios”, denunciou o deputado. 
Entre os nomes denunciados 
está o do desembargador do 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT) da Paraíba, Paulo 
Américo Maia Filho, dono da 
fazenda Pau a Pique, em São 
José dos Ramos, que ontem 
emitiu nota de esclarecimen-
to (ver ao lado).

O parlamentar acres-
centou que todos os nomes 
já foram entregues às autori-
dades para que sejam inves-
tigados. Frei Anastácio disse 
ainda que na tarde de quar-
ta-feira (6), Ivanildo e outras 
lideranças haviam realizado 
reunião com a assessoria ju-
rídica da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), para relatar 
toda organização criminosa. 

“A assessoria jurídica 
estava elaborando um do-
cumento que seria encami-
nhado ao nosso mandato, ao 
mandato de Luiz Couto, além 
das autoridades estaduais 
e federais. Mas, na noite da 
quarta-feira (6), os pistoleiros 
começaram a agir e tiraram a 
vida de Ivanildo”, denunciou.

O deputado relatou que 
os pistoleiros arrombaram a 

porta dos fundos da casa de 
Ivanildo, que assistia televi-
são com sua filha de um ano 
e meio. A perícia mostrou 
que o trabalhador ainda che-
gou a correr para a porta da 
frente, para tentar escapar, 
mas foi atingido com um tiro 
de revólver, ou pistola, e um 
disparo de espingarda cali-
bre 12 na parte superior da 
cabeça. 

O corpo de Ivanildo foi 
encontrado por volta das 7h, 
caído para o lado de fora da 
porta da frente. A filhinha 
dele passou a noite ao lado 
do corpo e foi resgatada por 
um vizinho toda suja de san-
gue. Ela não tem ferimentos 
e está bem.

Perseguição e prisão
Ivanildo foi um dos oito 

trabalhadores da antiga fa-
zenda Mendonça, em Mogei-
ro - hoje Assentamento Dom 
Marcelo - que ficaram 19 
meses presos entre abril de 
2002 e dezembro de 2003, 
acusados injustamente de 
terem atentado contra a vida 
do policial civil Sérgio Aze-
vedo. Esse policial era líder 
de capangas na região de 
Itabaiana. Ivanildo e os ou-
tros foram julgados em 2015 
pelo Tribunal do Júri de João 
Pessoa e absolvidos por una-
nimidade.

“Em outubro do ano 
passado, Ivanildo e outros 
cinco agricultores da fazen-
da Salgadinho, no município 
de Mogeiro, foram feridos 
a tiros de espingardas 12 e 
revólveres 38. Os capangas 
foram presos e depois soltos, 
após pagamento de fiança. 
Não temos dúvidas de que a 
morte de Ivanildo é fruto da 
atuação de crime organizado 
na região do Agreste”, disse o 
deputado.

Velório do trabalhador 
O corpo de Ivanildo pas-

sou a noite de quinta-feira 
(7) sendo velado na Associa-
ção do Assentamento Padre 
João Maria. Às 8h de ontem, 
o caixão foi levado numa ca-
minhada por centenas de 
trabalhadores até a igreja 
matriz, que fica na cidade de 
Mogeiro para realização de 
uma missa com participação 
de trabalhadores rurais e li-
deranças de todo o Estado.

“Há um grupo de capangas fortemente armados atuando em Mogeiro, Itabaiana e São José dos Ramos”, disse Frei Anastácio

O desembargador Paulo Américo Maia de Vascon-
celos Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da Paraí-
ba (TRT) ,foi um dos acusados pelo deputado Frei Anas-
tácio de envolvimento no assassinato do presidente do 
PT de Mogeiro e assentado da reforma agrária, Ivanildo 
Francisco da Silva. Ontem, o desembargador divulgou 
nota de esclarecimento sobre as acusações. Confira 
abaixo, na íntegra: 

NOTA DE ESCLARECIMENTO
 
O desembargador Paulo Américo Maia de Vascon-

celos Filho tomou conhecimento, por meio de redes 
sociais, que o deputado Frei Anastácio, de forma irres-
ponsável e sem qualquer prova, está acusando-o de 
fazer parte de um grupo de proprietários rurais que 
supostamente teriam envolvimento com o assassina-
to do Líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra (MST) e presidente do PT de Mogeiro.

Por meio desta nota o desembargador Paulo Maia Fi-
lho vem esclarecer que:

 
•Não possui fazenda no Município de Mogeiro e 

que sua pequena propriedade rural se localiza no Mu-
nicípio de São José dos Ramos;

•Apesar da sua propriedade ter sido invadida por 
pessoas do Município de São José dos Ramos, diferen-
te do que insinua o deputado, tomou as providên-
cias legais cabíveis e obteve êxito, tendo a Justiça lhe 

Desembargador nega envolvimento no crime

concedido mandado de reintegração de posse que foi 
cumprido pela Polícia Militar do Estado da Paraíba e os 
invasores estão respondendo a inquérito policial, já em 
fase de conclusão;

•Por fim, esclarece que não conhecia a vítima em 
questão, de quem nunca tinha ouvido falar e tampou-
co conhece as pessoas citadas pelo deputado como in-
tegrantes de um suposto grupo de proprietários rurais.

Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho atua no TRT

FOTO: Divulgação/TRT
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Agentes da PRF encontram carro 
em oficina que seria clonado

EM CAMPINA GRANDE

Agentes da PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) apre-
enderam, no final da manhã 
de ontem, um Honda Civic 
no momento em que estava 
sendo transformado em um 
“dublê”. A ação aconteceu 
em Campina Grande, Agres-
te da Paraíba, depois de 
uma denúncia anônima. Um 
homem, que se apresentava 
como policial militar e dono 
do carro, foi preso.

O carro foi encontrado 
dentro da oficina, conforme 
informações da denúncia. O 
Honda Civic estava parcial-
mente desmontado. O dono 
do estabelecimento decla-
rou aos policiais que um 
cliente, que se apresentou 
como policial militar, havia 

deixado o carro ali para que 
fosse recuperado, já que se 
tratava de carro acidentado. 

Os policiais encontra-
ram o suspeito em sua re-
sidência, que fica perto da 
oficina. Ele disse aos agentes 
que havia adquirido o carro 
de uma seguradora com o 
objetivo de recuperá-lo. 

Entretanto, foram en-
contrados vários indícios 
de adulteração nas áreas 
de identificação do Civic. 
Numerações de chassis e 
motor estavam danificadas, 
o que impediu, temporaria-
mente, de se confirmar a 
origem do veículo.

Processo de clonagem 
Os policiais encontra-

ram um Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) falsificado, 
que estava preenchido com 
dados de um carro com as 
mesmas características, e 
que está circulando legal-
mente no Maranhão em 
perfeito estado. Este fato 
levou a equipe a acreditar 
que o objetivo do suspeito 
seria gravar as numerações 
de chassis e motor do veí-
culo que encontra-se lega-
lizado no carro que estava 
na oficina, isto é, fazer um 
clone.

O preso e o veículo fo-
ram encaminhados para 
uma delegacia da Polícia Ci-
vil da região, onde o fato foi 
registrado. 

O trabalho da Polí-
cia Civil da Paraíba na 
região de Sousa, Sertão 
do Estado, resultou na 
prisão de Oriélio de Sá, 
na tarde de quinta-fei-
ra (7). A ação foi reali-
zada pelo Grupo Tático 
Especial da 19ª Delega-
cia Seccional, com sede 
na cidade, durante 
abordagens de rotina, 
quando foi identifica-
do que o preso tinha 
mandado de prisão em 
aberto no Estado de 
Pernambuco.

De acordo com 
a polícia, Orélio res-
ponde pelos crimes 

de tráfico e condutas 
afins. O mandado de 
prisão foi expedido 
pela vara única da 
Comarca de Belém de 
São Francisco.

O preso teria resi-
dido em Pernambuco 
e em São Paulo, antes 
de retornar para as ci-
dades de São José da 
Lagoa Tapada e Sousa, 
no Sertão paraibano. 
Ele foi encaminhado 
para a Delegacia de 
Sousa e depois levado 
para a Colônia Agrí-
cola, onde permanece 
à disposição do Poder 
Judiciário.

PC prende homem 
acusado de tráfico

EM SOUSA
Detran-PB vai 
aumentar número 
de atendimentos 
aos usuários de CG

A partir de segunda-feira 
(11), a Ciretran de Campina 
Grande vai disponibilizar mais 
40 vagas diariamente, à tarde, 
para os exames psicotécnicos. O 
aumento foi determinado pelo 
superintendente do Detran-PB, 
Aristeu Chaves, para solucionar 
o problema da demanda repri-
mida em razão da suspensão 
dos atendimentos das clínicas 
credenciadas. 

Para atender a essa de-
manda, já foi autorizado o des-
locamento de profissionais de 
João Pessoa, para aumentar o 
efetivo e otimizar o atendimen-
to em Campina Grande. mais 
200 vagas serão ofertadas se-
manalmente.  As vagas já estão 
disponibilizadas no sistema, 
para os agendamentos.
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DER tem licenças liberadas para 
impulsionar obras em rodovias
Licenças de 10 obras  
já foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado

O Diário Oficial do Estado 
publicou 10 solicitações de li-
cença de operação feitas pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) à Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema). 
Segundo o procurador jurí-
dico do DER, Manoel Gomes, 
todas foram concedidas e, a 
partir dessa liberação, o ór-
gão já pode publicar licitação, 
junto com a licença das obras 
a serem executadas.

Estão no Diário Oficial as 
licenças de operação das se-
guintes rodovias: PB-313, tre-
cho Brejo do Cruz a São José do 
Brejo do Cruz; PB-293, trecho 
Belém do Brejo do Cruz a divisa 
PB-RN; PB-127, trecho BR-104 
a Algodão de Jandaíra; PB-246, 
entre Desterro e Cacimbas; 
PB-138, ligando Campina 
Grande a Catolé de Boa Vista; 
pavimentação asfáltica da ro-
dovia vicinal Campina Grande 
e Jenipapo; rodovia PB-214, 
trecho entre Sumé e Congo; 
PB-384/366, ligando São José 
de Piranhas a Carrapateira. E 
ainda restauração da rodovia 
PB-151, no trecho entre Picuí 
e a divisa com o Rio Grande do 
Norte e a pavimentação asfál-
tica da rodovia PB-030, no tre-
cho entre Pedras de Fogo com 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), em 
parceria com a Cruz Ver-
melha, realizou ontem mais 
uma ação da Semana da Fa-
mília na Escola, desta vez na 
Universidade Federal da Pa-
raíba, no Campus I, em João 
Pessoa. Voluntários da Cruz 
Vermelha, acompanhados 
por técnicos da SES, passa-
ram de sala em sala, onde 
conversam com professores 
e alunos sobre formas de 
prevenção e de combate do 
mosquito Aedes aegypti. 

A ação começou na úl-
tima segunda-feira (4), en-
volvendo 300 voluntários 
nas instituições de Ensino 
Superior, Maurício de Nas-
sau, Asper e Famene. “Com 
esta mobilização, preten-

demos conscientizar a co-
munidade acadêmica sobre 
a necessidade de mudança 
de atitude, no sentido de 
que cada um deve se sentir 
responsável pelas formas de 
prevenção, evitando que o 
mosquito nasça”, comentou 
o técnico de Vigilância em 
Saúde da SES, Luiz Almeida.

“O objetivo da Cruz 
Vermelha é estar presente 
sempre em trabalhos huma-
nitários, por isso, não pode-
ríamos ficar de fora desta 
ação que vem combater algo 
que tanto incômodo vem 
trazendo para a população”, 
disse o presidente da Cruz 
Vermelha Brasileira - filial 
Paraíba, Sílvio Guerra.

Aline Ramalho é estu-
dante de Relações Interna-
cionais. Passou a trabalhar 

como voluntária atendendo 
um convite de um amigo. 
“Acho muito importante 
poder ajudar num momen-
to como este, onde há um 
grande enfrentamento con-
tra o mosquito e os males 
causados por ele”, falou. 

Para o estudante de Le-
tras-Inglês, Lucas Marinho, 
embora todo mundo saiba o 
que deve ser feito em rela-
ção ao tema, sempre é bom 
reforçar. “Lá em casa, por 
exemplo, a minha avó, que é 
atenta a tudo que diz respei-
to ao combate do mosquito, 
agora vive preocupada em 
jogar fora a água que acu-
mula por trás da geladeira 
e no bebedouro, porque viu 
esta informação numa re-
portagem de TV”, pontuou o 
estudante.

O Complexo Hospitalar 
de Doenças Infectocontagio-
sas Clementino Fraga, unida-
de integrante da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
realiza hoje várias ações de 
saúde, com caráter educati-
vo e preventivo. O Programa 
Clementino Itinerante vai 
atender à população do mu-
nicípio de Pedro Régis e os 
serviços estarão disponíveis 
no Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais da cidade.

A equipe do Clementino 
Itinerante estará presente no 
local, das 8h às 16h, disponi-
bilizando testes rápidos de 
HIV, sífilis e hepatites virais. 
Haverá também a verificação 
de pressão arterial, testes de 
glicemia, além da distribui-
ção de preservativos mas-
culino, feminino e material 
educativo. A Companhia da 
Saúde e do Sorriso do CHCF 
também levará, com toda sua 
irreverência, uma mensagem 
de saúde de forma educativa 
para o público em geral.

De acordo com a di-
retora-geral do Complexo 
Clementino Fraga, Adriana 
Teixeira, o Programa Clemen-
tino Itinerante tem o objetivo 
de levar o serviço de saúde 
pública até onde a população 
está. “O nosso serviço, por 
meio do atendimento e das 
orientações que fazemos nas 
comunidades e municípios 
da Paraíba têm um foco: le-
var uma saúde de qualidade 
até aqueles que não possuem 
acesso a esses meios. O Cle-
mentino Itinerante foi criado 
com esse intuito”, enfatizou 
Adriana Teixeira.

Foto: Jose Marques/Secom

Entre as rodovias que terão obras retomadas está a PB-127, entre a BR-104 e Algodão de Jandaíra; algumas receberão pavimentação asfáltica e outras serão restauradas

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

o entroncamento da BR-230.
O procurador jurídico 

Manoel Gomes disse que to-
das as licenças foram conce-
didas pela Sudema. Essa con-
cessão, revela, acompanha o 
processo de licitação. Manoel 
Gomes lembrou ainda que o 
Tribunal de Contas também 

liberou o edital para a conti-
nuidade das obras na Perime-
tral Sul, duplicação da Aveni-
da Cruz das Armas, e outras 
obras, todas em João Pessoa.

As obras estavam paradas, 
segundo ele, por causa de uma 
denúncia feita por uma advo-
gada alegando falhas no edital 

de concorrência 03/2015 su-
gerindo que deveriam ser di-
vididas. Para o procurador do 
DER, a unificação da licitação é 
uma forma mais eficiente, com 
menos custo e proporciona a 
vantagem em um serviço na 
mesma natureza, constatando 
a economicidade.

Caminhos da Paraíba
O objetivo do Governo 

do Estado, revelou recente-
mente o superintendente do 
DER, Carlos Pereira, é con-
cluir e entregar até o final 
do ano todos os 54 acessos e 
tirar cidades do isolamento. 
Já foram inaugurados 36 e 

quatro estão prontos.
Nos cinco anos de gover-

no já foram investidos mais 
de R$ 1,1 bilhão e executa-
dos 1.726 quilômetros de ro-
dovias, entre pavimentação 
e recuperação. Essas obras 
fazem parte do Programa Ca-
minhos da Paraíba.

Webconferência reúne 
estados do Nordeste 

Clementino 
Itinerante leva
serviços de saúde 
para Pedro Régis

Governo e Cruz Vermelha 
realizam atividade na UFPB 

Voluntários da Cruz Vermelha e técnicos da SES conversaram com professores e alunos sobre prevenção

Foto: Ricardo Puppe

Com o objetivo de fazer 
um balanço das ações de com-
bate ao Aedes aegypti – mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus – o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), participou, na 
manhã de ontem, de web-
conferência com equipes das 
Salas de Situação dos estados 
do Piauí, Pernambuco, Ceará 
e Maranhão.  Na reunião, rea-
lizada na Comissão Interges-
tores Bipartite (CIB), foram 
repassadas recomendações e 
direcionamentos adequados 
às diretrizes nacionais no que 
diz respeito ao combate ao 
mosquito e estudo dos agra-
vos causados por ele.

Participaram da reunião 
representantes da SES (Vigi-
lância Ambiental), Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 1ª 
Gerência Regional de Saúde e 
Ministério da Saúde. Segundo o 
gerente de Vigilância Ambien-
tal da SES, Geraldo Menezes, 
as webconferências são mo-
mentos de avaliação das ações 
do Governo do Estado, além de 
proporcionar uma troca de ex-
periências com outros estados. 

“Nessas reuniões nós 
apresentamos as ações que 
têm sido realizadas, ouvimos 
os outros estados, tiramos 
dúvidas e trocamos ideias. 
As webconferências nos pro-
porcionam esse momento 
de aproximação, de troca de 
pontos de vista, onde também 
estamos sempre propondo 
novas situações ao Ministério 
da Saúde”, disse.

Durante a reunião foram 

apresentadas as ações realiza-
das pelos estados em alusão 
ao Dia Mundial da Saúde. Ge-
raldo falou sobre as atividades 
realizadas na Vila Olímpica, 
escolas e faculdades. “Dia 6, 
na Vila Olímpica, tivemos a 
presença de cerca de dois mil 
alunos da Rede Estadual parti-
cipando das atividades. Foram 
realizadas brincadeiras es-
portivas e educativas, sessões 
de alongamento, avaliações e 
orientações nutricionais, além 
de atividades de prevenção ao 
Aedes aegypti. Além disso, em 
parceria com a Cruz Vermelha 
Brasileira, visitamos as facul-
dades de João Pessoa. Cerca de 
500 voluntários fizeram e con-
tinuam fazendo esse trabalho 
educativo, indo de sala em sala, 
alcançando assim um público 
gigantesco na luta contra o Ae-
des”, explicou Geraldo.

O gerente de Vigilância 
Ambiental da SES apresentou 
também ações que terão início 
ainda este mês. “É importante 
dizer que a SES vai preparar 
aproximadamente 200 solda-
dos que estão entrando na uni-
dade militar do 16º Regimen-
to de Cavalaria Mecanizada de 
Bayeux (16º RCMec) para par-
ticipar de ações na luta contra 
o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. 
O treinamento será realizado 
nos dias 19 e 20 deste mês, 
no próprio RCMec. E essa é 
apenas só mais uma das vá-
rias ações que o Governo do 
Estado está desenvolvendo, 
em prol da saúde e bem-estar 
da população paraibana”, con-
cluiu Geraldo Menezes.

CoMBAtE Ao AEDES AEGYPtI
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Governo libera R$ 4 milhões para 
os projetos produtivos do Procase
Iniciativa vai beneficiar 
mulheres agricultoras, 
jovens e quilombolas

O Governo do Estado 
lançará, hoje, o edital de 
chamada pública do Proje-
to de Desenvolvimento Sus-
tentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase), que 
visa liberar R$ 4 milhões 
para apoio a implantação 
de projetos produtivos de 
comunidades rurais em 56 
municípios do Semiárido 
paraibano. O lançamento 
acontecerá durante a au-
diência do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE) 
na cidade de Esperança, às 
16h, no Ginásio de Esportes 
‘O Vovozão’.

Este ano o edital priori-
zará propostas de grupos de 
mulheres, jovens e comuni-
dades quilombolas que es-
tão inseridos nos territórios 
de abrangência do Procase. 
Nesta primeira fase de ins-
crições, poderão participar 
as comunidades e organiza-
ções dos municípios de Po-
cinhos, Olivedos, Boa Vista, 
Remígio, Arara e Algodão de 
Jandaíra.

As organizações interes-
sadas devem preencher a fi-
cha de cadastramento forne-
cida pelo projeto durante as 
audiências do ODE e entregar 
nos pontos de recebimento 
do Procase, que serão ins-
talados em cada audiência. 
As fichas de inscrição ainda 

estarão disponíveis nos es-
critórios da Emater, que tam-
bém receberão as inscrições, 
e na página do Governo do 
Estado para download, a par-
tir da publicação do edital no 
Diário Oficial.

“A intenção do Procase 
é valorizar e fortalecer as ca-
pacidades das comunidades 
quilombolas, das juventudes 
e das mulheres agricultoras 
na organização do trabalho 
da agricultura familiar, con-
tribuindo também para o 
combate das desigualdades 
no campo”, destacou o coor-
denador do Procase, Hélio 
Silva Barbosa.

As propostas também po-
derão ser encaminhadas via 
Correios à Sede do Procase na 
Rua Prefeito Oswaldo Pessoa, 
n° 196, Jaguaribe, CEP 58.015-
020, João Pessoa–PB, entre os 
dias 9 de abril e 23 de maio 
de 2016 com Aviso de Rece-
bimento, postadas até a data 
limite prevista no edital. 

Procase
O Projeto de Desenvol-

vimento Sustentável do Cari-
ri, Seridó e Curimataú é uma 
ação do Governo do Estado 
da Paraíba que conta com o 
apoio do Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agrícola 
(Fida), para apoiar iniciativas 
de organizações de agriculto-
res e agricultoras familiares 
em 56 municípios paraiba-
nos, buscando desenvolver 
ações que fortaleçam a convi-
vência com o Semiárido.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), inicia hoje, nas 14 
Gerências Regionais de Educação 
(GRE), as aulas do curso prepara-
tório para os 800 alunos da Rede 
Estadual selecionados na primeira 
etapa do programa de intercâmbio 
internacional Gira Mundo. 

As 20 turmas, distribuídas em 
todo o Estado, assistirão a 18 au-
las presenciais, aos sábados, utili-
zando a ferramenta do Duolingo, 
que aperfeiçoa a conversação na 
língua inglesa. Após o curso os 
alunos passarão pela prova TOEIC 
e os 50 melhores colocados serão 
contemplados com o intercâmbio 
internacional.

Aula inaugural
No último sábado (2) aconte-

ceu a aula inaugural para os alu-
nos selecionados no programa 
Gira Mundo. Em Campina Grande, 
a aula aconteceu na Escola Esta-
dual Hortênsio de Sousa Ribeiro 
(Premem) e foi ministrada pela se-
cretária executiva de Gestão Peda-
gógica da Educação, Roziane Mari-
nho. Em João Pessoa, a aula foi na 
Escola Técnica Estadual de Manga-
beira e foi ministrada pelo diretor 
executivo de Desenvolvimento Es-
tudantil da SEE, Tulhio Serrano.

Gira Mundo começa aulas hoje
intercâmbio internAcionAl

Gira mundo
Este projeto visa proporcionar 

aos alunos matriculados na segun-
da série do Ensino Médio e pro-
fessores efetivos licenciados em 
Inglês da Rede Estadual de ensino, 
intercâmbio internacional em es-
colas secundaristas de Língua In-
glesa, no sentido de oportunizar o 
desenvolvimento linguístico e a in-
teração com novas culturas e mé-
todos de ensino. Ao regressarem, 
estes alunos e professores tornar-

se-ão multiplicadores do progra-
ma Gira Mundo em suas GREs e 
junto à Diretoria Executiva de De-
senvolvimento Estudantil (DEDE), 
para desenvolver ações voltadas 
ao aprimoramento do ensino no 
Estado da Paraíba.

Mais informações sobre os lo-
cais das aulas e a lista completa 
dos alunos selecionados podem 
ser obtidas acessando: http://parai-
ba.pb.gov.br/educacao/giramun-
do/gira-mundo-turmas/

Curso prepara para os 800 alunos da rede estadual selecionados na primeira etapa

Foto: Secom-PB

Levantamento realizado 
pelo Núcleo de Segurança e 
Saúde no Trabalho do Minis-
tério do Trabalho e Emprego 
(MTE), com base no Anuário 
Estatístico de Acidentes de 
Trabalho do INSS mostram 
dados preocupantes. Mais de 
5 mil acidentes de trabalho 
são registrados todos os anos 
na Paraíba e mais de 70% das 
vítimas são do sexo masculi-
no com idade entre 20 e 44 
anos. Portanto, trabalhadores 
jovens, que estão em plena 
idade produtiva, o que gera 
grande prejuízo econômico e 
social aos cofres públicos e a 
toda sociedade.

De acordo com dados do 
Anuário Brasileiro de Prote-
ção 2015, pelo menos R$ 10 
bilhões são gastos, por ano, 
com encargos previdenciá-
rios no Brasil. A construção 
civil ainda é uma das áreas 
mais vulneráveis.

Subnotificação
Os números de aciden-

tes de trabalho são alarman-
tes. Mas, a procuradora do 
Trabalho Myllena Alencar faz 
uma ressalva: “O número de 
trabalhadores vítimas de aci-
dentes ainda é maior. Pois, os 
dados do INSS não incluem 
os empregados que estão na 
informalidade”.

Reunião
Na próxima sexta-feira 

(15), o Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba vai sediar 
uma reunião, para reativar a 
Comissão Permanente Regio-
nal Rural (CPRR-PB). Segundo 
a procuradora Myllena Alen-
car, o objetivo desse grupo de 

trabalho é discutir e promover 
a saúde e segurança dos traba-
lhadores rurais.

28 de abril - é o Dia Inter-
nacional em Memória das Víti-
mas de Acidentes do Trabalho. 
O mês também foi escolhido 
por ter outra data importante 
para o tema: o 7 de abril, Dia 
Mundial da Saúde.

Visita a canteiro
A procuradora Myllena 

Alencar informou que, dentro 
da programação do Abril Ver-
de, neste mês, também haverá 
uma visita a um canteiro de 
obras de uma grande empresa 
em João Pessoa, para falar so-
bre a prevenção de acidentes 
no trabalho.

O movimento Abril Verde 
tem o objetivo maior de redu-
zir os acidentes de trabalho e 
os agravos à saúde do traba-
lhador, além de mobilizar a 
sociedade para prevenção das 
doenças que ocorrem em de-
corrência do trabalho.

 
Alvo de ação
Uma das últimas ações do 

Ministério Público do Traba-
lho na Paraíba envolvendo se-
gurança dos trabalhadores foi 
o caso da Ação Civil Pública, 
ajuizada pelo procurador-che-
fe do Trabalho Paulo Germa-
no, contra o posto São Luiz IV, 
localizado em Cabedelo, onde 
os funcionários recebiam os 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI’s), mas não usa-
vam. A fiscalização mostrou 
que de todos os equipamen-
tos recomendados pelo PPRA, 
apenas as botas eram usadas 
pelos trabalhadores do posto 
de combustível.

Jovens são maioria em 
acidentes de trabalho

mAis de 70%Trauma de 
CG promove 
seminário sobre 
a gripe H1N1

O Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, em Campina Gran-
de, que integra a rede hospi-
talar do Governo do Estado, 
realizou, na tarde de ontem, 
um seminário sobre a Gripe A 
(H1N1) e a lavagem das mãos. 
A abertura do Seminário – 
que aconteceu no auditório 
da unidade de saúde – foi fei-
ta pelo diretor-geral da uni-
dade, Geraldo Medeiros.

O evento, que contou com 
a participação de um bom nú-
mero de profissionais da área 
de saúde, teve o objetivo de 
estabelecer padrões de atendi-
mento rápido e resolutivo para 
as doenças respiratórias agu-
das graves, dentre estas a gripe 
H1N1, com base em medidas 
de otimização do acolhimento 
destes pacientes (leaning e takt 
time) e a sequência do atendi-
mento médico (exames, radio-
grafias, medicações). 

Na oportunidade, foram 
discutidas possibilidades de 
fluxo de atendimento, com 
leitos de isolamento e UTI e 
estratégias de segurança por 
meio do uso correto de equipa-
mentos de proteção individual 
(EPI) e lavagem das mãos.

O médico pediatra e 
membro de Segurança do Pa-
ciente do Trauma-CG, Flawber 
Cruz, destacou na sua palestra 
que em um cenário de crise 
nos sistemas de prevenção 
às doenças e proliferação de 
agentes infecciosos graves, 
cabe aos profissionais o cor-
reto diagnóstico e manejo dos 
pacientes vitimados pelas no-
vas epidemias, dentre estas o 
novo surto de H1N1.

A Praia do Cabo Branco 
sedia amanhã, a partir das 
8h, a Maratona Aquática Kay 
France (masculino e femini-
no), que reunirá mais de 60 
atletas da Paraíba e outros 
estados do Nordeste. A dis-
puta será de 500m, 2.500 e 5 
mil metros, que terá premia-
ções para os três primeiros 
colocados. Representantes de 
vários clubes da terra e da re-
gião nordestina confirmaram 
presença no desafio, como 
Esporte Clube Cabo Branco 
(ECCB), Grêmio Cief, Sesi, 
todos paraibanos, além de 
Sport do Recife-PE, Iate Clu-

be-RN e Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB-PE). 

Entre os destaques para 
subir ao pódio, estão, Fabíola 
de Sobral (ECCB), Hermano 
Ponce (Grêmio Cief) e Cláu-
dio Virginio (Sesi). Confiante 
em tremular a bandeira da 
Paraíba, Hermano, sabe que 
será uma competição de alto 
nível, mas acredita que pode 
brigar pelas primeiras posi-
ções. “Houve uma prepara-
ção especial e estou focado 
em fazer o melhor pela mi-
nha terra. Será uma disputa 
acirrada, contra adversários 
de qualidade”, avaliou.

Maratona Aquática Kay 
France acontece amanhã

nA prAiA do cAbo brAnco

A Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult), 
por meio do Conselho Es-
tadual de Políticas Cultu-
rais (Consecult), encerra 
quarta-feira (13) a inscri-
ção para processo eleito-
ral de novos conselheiros. 
Os registros das candida-
turas são realizados rigo-
rosamente online pelo 
site www.consultacultu-
ral.pb.gov.br/consecult ou 
http://bit.ly/1RLGRtn.

Com mandato de 
2 anos, no período de 
2016 a 2018, os conse-
lheiros deverão se reunir 
em sessão ordinária, pelo 
menos uma vez ao mês e 

discutir a implementa-
ção do Plano Estadual 
de Cultura. Órgão cole-
giado vinculado à Secult 
com função de acompa-
nhar, fiscalizar e avaliar a 
execução da Política Esta-
dual de Cultura na Paraíba, 
o Consecult é regido por 
parâmetros legais que soli-
difica a participação social.

Para participar das 
plenárias eleitorais, os 
candidatos devem aces-
sar o site e registrar can-
didaturas após inclusão 
de cópia de RG, CPF, com-
provante de residência, 
currículo resumido, carta 
de intenção e uma foto.

Conselho encerra 
inscrição na quarta

sine-pb oferta 165 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empre-
gos da Paraíba (Sine-PB) disponi-
bilizou, ontem, uma lista contendo 
165 vagas de emprego ofertados em 
João Pessoa (128), Campina Grande 
(34), Guarabira (1) e Mamanguape 
(2). A categoria que mais oferece 
vaga na capital é para vendedor por-
ta a porta (100). Também há vagas 
para pizzaiolo, vigilante, empregada 
doméstica, controlador de quali-
dade, cozinheiro de restaurante e 
gerente comercial. Já no município 
de Campina Grande, o maior número 
de vagas disponíveis é para ven-
dedor pracista (14), garçom (5) e 
mecânico de máquinas (2). O Sine 
em Guarabira ainda está disponibi-
lizando vaga para atendente de loja 
(1) e, em Mamanguape há postos de 
trabalho para contratação imediata 
para cargos de encarregado da re-
cepção (1) e oficial de serviços ge-
rais na manutenção de edifícios (1).

iFpb abre inscrições 
em santa rita

O Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
vai abrir inscrições para professores 
do Pronatec no Campus Santa Rita. A 
inscrição é presencial com entrega da 
documentação necessária no período 
de 11 a 15 deste mês. O professor 
vai atuar com turmas do regime pri-
sional fechado, na cidade de Sapé, 
e do semiaberto em Santa Rita. As 
oportunidades são para profissio-
nais de Arquitetura, Engenharia Civil, 
Construção de Edifícios ou Design. A 
remuneração é de R$ 50 hora-aula. 
Há vagas em sete disciplinas dos 
cursos de Montador e Instalador de 
Móveis e de Pintor de Obras Imobiliá-
rias. A seleção é por análise curricular. 
Acesse aqui o Edital 32/2016 e seus 
anexos: http://www.ifpb.edu.br/
reitoria/pro-reitorias/proext/editais/
editais-2016/publicados-em-abril/
edital-n.o-032-2016



Papa defende que os
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MPF pede a condenção de Dirceu

O Ministério Público 
Federal pediu em alegações 
finais na Operação Lava Jato 
a condenação do ex-minis-
tro José Dirceu, do ex-tesou-
reiro do PT, João Vaccari, e 
de mais 13 pessoas, entre 
elas executivos da emprei-
teira Engevix. Eles são réus 
por crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa.

 Segundo a denúncia, a 
Engevix prometia e ofere-
cia, por meio dos operado-
res financeiros Milton Pas-
cowitch e seu irmão José 
Afonso Pascowitch, vanta-
gens ilícitas, que variavam 
entre 1% e 5% do valor dos 
contratos e aditivos, aos di-
retores da respectiva área 
de negócios da Petrobras 
(no presente caso, à Direto-
ria de Serviços, mais espe-
cificamente ao diretor, Re-

nato Duque, e a seu gerente 
executivo de Engenharia, 
Pedro Barusco).

Estas vantagens indevi-
das eram divididas entre os 
funcionários da Petrobras e 
o partido responsável pela 
indicação da diretoria: os 
valores destinados à Dire-
toria de Serviços eram par-
tilhados com o Partido dos 
Trabalhadores (PT).

“Foi neste contexto, 
portanto, que João Vacca-
ri, José Dirceu e Fernando 
Moura receberam valores 
espúrios pagos pela Enge-
vix no estratagema de cor-
rupção perpetrado no seio e 
em desfavor da Petrobras”, 
registrou a Procuradoria 
em suas alegações finais.

“Foram imputados 
atos de corrupção referen-
tes à atuação de agentes e 
gestores da Engevix Enge-
nharia S/A nos contratos 
e aditivos celebrados por 
ela, individualmente ou em 
consórcio, com a Petrobras 
para as obras das fases 2 
e 3 da Unidade de Trata-
mento de Gás de Cacimbas 
- UTGC, de URE e URC da 
Refinaria Presidente Ber-

OPERAÇÃO LAVA JATO

Julia Affonso 
e Ricardo Brandt
Da Agência Brasil

O Ministério Público pediu 
também a condenação de 
Vaccari e mais 13 pessoas

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado no Mensalão, é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

nardes (RPBC), de imple-
mentação on-site da Unida-
de de Propeno da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas 
(REPAR), do off-site da car-
teira de diesel da Refinaria 

Landulpho Alves (RLAM).”
Com um valor total da 

propina entre 0,5% e 1% 

de cada contrato e aditivo, 
o esquema alvo dessa ação 
penal é de R$ 56,8 milhões. 

O zelador José Afonso Pi-
nheiro, do Condomínio Sola-
ris, no Guarujá (SP), e uma das 
testemunhas da investigação 
sobre o tríplex que seria do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, foi demitido na quin-
ta-feira, 7, segundo a Promo-
toria de São Paulo.

Pinheiro depôs ao Mi-
nistério Público do Estado no 
inquérito que apura se Lula é 
o verdadeiro proprietário do 
apartamento 164-A, do Sola-
ris, no Litoral de São Paulo - o 
que é negado taxativamente 
pelos advogados do petista.

“Foi pura política por 
causa daquele depoimento”, 
afirmou o zelador nesta sex-
ta-feira, 8. “As pessoas nunca 
dão motivo (para a demissão). 
O motivo foi que estavam me 
dispensando porque não pre-
cisavam mais do meu serviço, 
mas a gente sabe o que está 
acontecendo aqui. Depois de 
eu ter dado o depoimento, a 
engenheira da OAS disse que 
eu tinha falado demais. O sín-
dico mesmo disse que eu tinha 
falado demais. O pessoal deixa 
esfriar um pouquinho e acaba 
sobrando para a gente que é 
menos favorecido”, afirmou.

Para o promotor Cássio 
Conserino, que investigou o 
petista, “há fortes indícios de 
represália diante do teor do 
testemunho absolutamente 
esclarecedor que ele prestou 
durante as investigações”.

Em 9 de março, a Promo-
toria denunciou criminalmen-
te Lula no caso do tríplex por 
lavagem de dinheiro e falsida-
de ideológica ao supostamen-
te ocultar a propriedade do 
imóvel - oficialmente registra-
do em nome da OAS. 

São acusados também 
a ex-primeira-dama Marisa 
Letícia, o filho mais velho do 
casal, Fábio Luís Lula da Silva, 

o Lulinha, e mais 13 investiga-
dos. Na lista estão o ex-tesou-
reiro do PT João Vaccari Neto, 
o empresário Léo Pinheiro, 
da empreiteira OAS, amigo de 
Lula, e ex-dirigentes da Coope-
rativa Habitacional dos Bancá-
rios (Bancoop).

As declarações de Pinhei-
ro foram prestadas em 23 de 
outubro de 2015. O zelador 
disse aos promotores Cássio 
Conserino, Fernando Henri-
que Araujo e José Carlos Blat 
que a ex-primeira-dama Ma-
risa Letícia, mulher de Lula, 
“chegou a frequentar o espaço 
comum do edifício indagando 
sobre o salão de festa, piscina, 
áreas comuns”. 

A declaração do zelador 
dizia que, “os familiares do 
ex-presidente chegavam com 
um Passat preto e um carro, 
prata” e que “eles chegavam 
com um corpo de seguranças, 
três ou quatro”.

 
Depoimento
Em seu depoimento, Pi-

nheiro narrou que os segu-
ranças prendiam “o elevador 
enquanto a família presiden-
cial estava acomodada no trí-
plex e isso, obviamente, gerava 
muitas reclamações”. Relatou, 
ainda, que “o funcionário Igor, 
da OAS, pediu para que não 
falasse nada, ou seja, de que o 
apartamento seria do Lula e da 
esposa, mas, sim, deveria dizer 
que é pertencente a OAS”. “Esse 
pedido aconteceu depois do 
Carnaval de 2015”, disse.

Na ocasião, Pinheiro afir-
mou ainda que “nenhuma 
outra pessoa diversa de inte-
grantes da família Lula, ou do 
próprio casal presidencial, fre-
quenta ou frequentou a unida-
de 164-A”. O zelador não soube 
dizer se o tríplex esteve à ven-
da, mas afirmou que a unidade, 
“diferente de outras, nunca foi 
visitada por qualquer pessoa 
acompanhada de corretor ou 
corretora de imóveis”.

Zelador é demitido 
após depor contra Lula 

A presidente Dilma 
Rousseff voltou a afirmar 
ontem que o clima do “quan-
to pior melhor “ no cenário 
político não beneficia a reto-
mada econômica e a estabili-
dade do País. Ela defendeu o 
diálogo e a parceria entre se-
tores público e privado para 
a volta do crescimento.

“Hoje, no Brasil, tem um 
certo clima de quanto pior 
melhor. Acho que um clima de 
quanto pior melhor não inte-
ressa ao País. Não interessa à 
necessária estabilidade eco-
nômica e política do País. Se 
nós somos capazes de fazer 
uma Olimpíada, uma Parao-
limpíada, somos capazes de 
fazer também o nosso País 
voltar a crescer. Para isso, um 

elemento é fundamental: o 
elemento da convergência, 
do diálogo e da parceria. Esse 
é um símbolo e um exemplo 
para o Brasil de que é possível 
fazer, quando pessoas de bem 
se unem em prol do bem do 
povo brasileiro”, disse.

A presidente deu a decla-
ração em discurso durante a 
cerimônia de inauguração do 
Estádio Aquático Olímpico, na 
Barra da Tijuca, no Rio, cons-
truído para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016, na 
Zona Oeste da cidade.

Os ministros da Saúde, 
Marcelo Castro, e da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Celso 
Pansera, filiados ao PMDB, 
participaram do evento. O 
partido deixou de apoiar o 
governo da presidente Dilma 
Rousseff no fim de março e 
determinou que os ministros 

peemedebistas deixassem 
seus cargos, mas os titulares 
das pastas já disseram que 
pretendem permanecer no 
governo. O ministro interino 
do Esporte, Ricardo Leyser, 
também estava presente na 
cerimônia.

Também houve a entrega 
de 146 ambulâncias de UTI 
móvel que serão usadas nos 
Jogos Rio 2016 e nos eventos-
-testes antes da competição.

Estádio Aquático
Construído no Parque 

Olímpico da Barra, o estádio 
vai receber as competições de 
natação olímpica e paralímpi-
ca e de polo aquático. Com ca-
pacidade para 18 mil lugares, 
é composto por duas piscinas 
de 50 metros, uma de compe-
tição na área interna e uma de 
treinamento na parte externa.

O complexo recebeu in-
vestimentos de R$ 225,3 mi-
lhões do Ministério do Esporte, 
sendo R$ 217,1 milhões para 
construção e outros R$ 8,2 mi-
lhões para manutenção. Feita 
de vigas metálicas modulares 
e piscinas pré-fabricadas, a 
estrutura foi projetada para 
ser temporária e desmontá-
vel. Após a Olimpíada, a ins-
talação será transformada em 
ginásios esportivos na capital 
fluminense.

O Estádio Aquático Olím-
pico receberá, de 15 a 20 de 
abril, o campeonato Troféu 
Maria Lenk de Natação, que 
servirá como evento-teste da 
modalidade e reunirá nada-
dores brasileiros em busca da 
vaga para a Olimpíada, além 
de 55 atletas de 11 países. En-
tre os brasileiros serão 58 clu-
bes, com 356 atletas.

Dilma afirma que clima do “quanto 
pior melhor” não ajuda a economia

Jovair rebate críticas sobre parecer

RIO DE JANEIRO

RESPOSTA A CARDOZO

Julia Affonso
Da Agência Estado

Ana Cristina Campos
Da Agência  Brasil

Da Agência Estado

O relator da comissão es-
pecial que analisa o processo 
de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, deputado Jo-
vair Arantes (PTB-GO), rebateu 
os comentários do advogado-
geral da União, ministro José 
Eduardo Cardozo, sobre o seu 
parecer. Ele afirmou que Car-
dozo “é muito bem pago para 
defender o governo”. Apesar de 
considerar o posicionamento 
legítimo, Jovair disse ainda que 
não aceita nenhuma das crí-
ticas do ministro como sendo 
verdadeiras. 

“Eu não sou jurista, mas 
Cardozo está dando um enten-
dimento de que não lê direito a 
Constituição, que não aplica as 

leis do País na prática do seu 
uso como dirigente. Eu estou 
absolutamente seguro que fiz 
tudo dentro das regras e nor-
mas democráticas, dentro de 
um livro chamado Constituição 
e do regimento da Câmara, sem 
nenhum desvio de conduta em 
todo o período”, defendeu-se o 
parlamentar. 

 Jovair insinuou que Car-
dozo deve estar “preocupado 
com a dureza do relatório e a 
firmeza do ponto de vista ju-
rídico, técnico e político”. “Ele 
tem direito de achar o que ele 
quiser, agora eu estou usando 
a minha prerrogativa de re-
lator de um instrumento po-
derosíssimo, o impeachment. 
Quem não estiver satisfeito 
com isso pode entrar na Jus-

tiça, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) existe para isso”, 
provocou o deputado.

 O petebista demonstrou 
otimismo sobre a aprovação 
do relatório final que deverá 
acontecer na próxima segun-
da-feira, 11. “Será aprovado”, 
afirmou. Ele declarou ainda 
que o seu parecer busca res-
gatar a condição de legislador 
da Câmara, que, segundo ele, 
vem sendo “usurpada” pelo 
Judiciário e Executivo. “Para 
ser legislador tem que ter voto 
popular, nós tivemos. Então 
os deputados e os senadores 
é que falam sobre orçamento, 
como e para onde vai.”

 “Antes de ter autorização 
para mudar o rumo de qual-
quer orçamento, tem que ter 

autorização legislativa. Se essa 
Casa não votar o meu relatório, 
é porque realmente essa Casa 
quer ser usurpada da sua con-
dição ou da sua prerrogativa 
de poder fazer leis, aí deixa que 
o Judiciário continue fazendo 
como tem feito, deixa que a 
Presidência da República faça 
como está fazendo usualmen-
te”, disse o deputado.

Em coletiva realizada on-
tem, Cardozo reafirmou que o 
relatório de Jovair tem equí-
vocos técnicos e jurídicos e 
que o documento colide com 
a Constituição. Para o advoga-
do-geral da União, o parecer 
apresentado na última quarta-
feira mostra que o impeach-
ment é um processo político, 
sem base legal.
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Exportações do agronegócio atingem 
US$ 8,35 bi e crescem 5,9% em março

As exportações do agro-
negócio brasileiro foram de 
US$ 8,35 bilhões em março 
de 2016, com crescimento de 
5,9% em relação a março de 
2015. A cifra é recorde da sé-
rie histórica para os meses de 
março. O maior valor expor-
tado para o mês havia ocorri-
do em março de 2014, quan-
do as exportações atingiram 
US$ 7,97 bilhões. Os dados 
são da balança comercial do 
agronegócio divulgada ontem 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento.

As exportações do agro-
negócio em março respon-
deram por 52,2% das ven-
das externas do Brasil. No 
mesmo período de 2015, o 
percentual foi de 46,4%. “Em 
março, estamos comemoran-
do uma participação inédi-
ta do setor do agronegócio 
nas vendas totais do País. 
Essa participação é inédita 
da série histórica”, disse a 
secretária de Relações In-
ternacionais do Agronegócio 
do Ministério da Agricultura, 
Tatiana Palermo. A série his-
tórica foi iniciada em 1997.

Enquanto as exportações 
aumentaram, as importações 
diminuíram de US$ 1,41 bi-
lhão em março de 2015 para 
US$ 1,16 bilhão em março de 
2016.

O maior valor exportado 
para o mês havia ocorrido 
em março de 2014

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de abril de 2016

Geral

Quando a misoginia 
pauta as críticas

O jornalismo político brasileiro está fora de controle, 
mas, se perguntado, dirá que loucas são as mulheres. 
O mais recente exemplo é a escolha de expressões 
publicadas na capa da revista semanal IstoÉ em chamada 
para reportagem que se propõe a denunciar a “perda de 
condições emocionais” da presidenta Dilma Rousseff para 
manter-se no governo. Lê se:

“Em surtos de descontrole com a iminência de seu 
afastamento e completamente fora de si, Dilma quebra 
móveis dentro do Palácio, grita com subordinados, xinga 
autoridades, ataca poderes constituídos e perde (também) 
as condições emocionais para conduzir o País.”

Fora de contexto, a frase passaria facilmente como 
sinopse das atividades da vilã Carminha, na novela Avenida 
Brasil. A comparação com a personagem não é esdrúxula, 
pois ilustra o estereótipo da mulher louca, que sob a 
pecha de histérica, converte-se em antagonista diante de 
uma plateia de homens desarmados. É apenas um dos 
incontáveis exemplos possíveis repetidos todos os dias por 
todo o Brasil.

Engana-se quem pensa que encontrará dados 
factuais nos milhares de caracteres agrupados nas páginas 
internas. A mais minuciosa das leituras terá dificuldades em 
encontrar um parágrafo com argumentação que possa ser 
levada a sério, denúncia devidamente apurada ou fonte de 
informações que tire o artigo da categoria dos mexericos. 
O que há são frases de pretensa ironia que resvalam sem 
pudor no preconceito de gênero.

Fontes apócrifas discorrem sobre surtos de mal 
comportamento, grosseria e destemperamento da 
presidenta nos últimos meses de crise política. “Segundo 
relatos, a mandatária está irascível, fora de si e mais 
agressiva do que nunca.” Segue-se uma petulante 
comparação com a rainha Maria I, a Louca, uma forma de 
retórica que não abre espaço para debate.

Se observado de perto, o posicionamento editorial da 
“revista mais combativa do Brasil” mostra sinais curiosos. 
Durante a campanha eleitoral, divulgava pesquisas de 
intenção de voto de órgãos questionáveis e, depois, 
mostrou-se defensor do PMDB. No mais novo capítulo da 
crise, apelou para a misoginia.

Esse comportamento passa longe da mera defesa ou 
condenação de Dilma enquanto presidenta por um veículo 
jornalístico, algo em si legítimo. Expõe, no sentido mais 
amplo do termo, uma agressão a uma mulher em posição 
de poder que acaba se refletindo num ataque a todas as 
mulheres, estejam elas na política ou não.

Em ambiente tão inóspito, não é de se espantar a falta 
de representatividade feminina nas altas esferas do poder. 
As mulheres são mais da metade da população do país, 
mas ocupam apenas 63 das 594 cadeiras do Congresso 
Nacional, cerca de 10%.

Entre todas as polêmicas envolvendo este segundo 
mandato, o preconceito de gênero disfarçado de visão 
política une os dois polos. Enquanto os críticos ao governo 
se valem de expressões de baixo calão para pedir sua 
saída, o que foi repudiado pela ONU Mulheres, apoiadores 
enxergam na imagem do ex-presidente Lula, um homem, 
a solução para todos os problemas que circundam Dilma, 
algo exposto por Luiza Erundina,

Há alguns meses, a mesma presidenta recebeu o 
conselho de “fazer mais sexo” de um jornalista publicado no 
site da revista Época, para quem a solução da crise seria se 
Dilma se apresentasse de forma “mais erotizada”.

Na planilha da Odebrecht divulgada recentemente, a 
deputada estadual Manuela d’Ávila (PCdoB-RS) recebia o 
codinome “avião”. Em caso de impeachment, o tradicional 
machismo brasileiro não correrá o risco de ficar sem alvo, 
e já circula nas redes sociais imagens que se referem de 
modo pouco elogioso a Marcela Temer, mulher do vice-
presidente.

Não é o caso de dizer que essas situações não 
aconteceriam com políticos homens. Elas já não acontecem. 
É o caso de refletir os motivos pelos quais, na sociedade em 
geral, ataques às mulheres são em sua maioria direcionados 
à sexualidade feminina. São comentários e apelidos que 
circulam todos os dias na mídia e em rodas de conversa, 
conservadoras ou autodeclaradas progressistas.

Munido de jornalismo sério publicado por veículos 
que deixem claros seus posicionamentos, qualquer eleitor 
sensato consegue tirar conclusões e se posicionar por conta 
própria diante dos fatos da crise política, sem a necessidade 
de tutela de profissionais que escondem preconceitos 
atrás de seus crachás de imprensa. Parafraseando o texto 
da revista, não precisa ser psicanalista para perceber 
que, nos últimos meses, o jornalismo desmantelou-se 
profissionalmente.

opiniao.auniao@gmail.com

Cardoso
Clarice

Yara Aquino
Da Agência Brasil

As exportações do agronegócio em março responderam por 52,2% das vendas externas do Brasil

Soja
O complexo soja foi o 

principal setor exportador 
em março. As vendas exter-
nas da soja em grãos foram 
de US$ 2,92 bilhões, com ex-
pansão de 32% em relação 
a março de 2015. As carnes 
apareceram na segunda po-
sição entre os principais se-
tores exportadores. O setor 
exportou US$ 1,24 bilhão, o 
que significou expansão de 
5,4% em relação a US$ 1,17 
bilhão exportado em março 
de 2015. A principal carne 
exportada pelo Brasil foi a 
de frango.

Houve aumento de 
42,9% em março de 2015 

para 47,5% em março de 
2016 da participação da Ásia 
nas exportações brasileiras 
do agronegócio. A balança 
comercial do agronegócio 
mostra que o Oriente Mé-
dio expandiu as aquisições 
de produtos do agronegócio 
brasileiro em 46,3% entre 
março de 2015 e março de 
2016, vindo a ocupar a ter-
ceira posição entre os blocos 
ou regiões geográficas para 
as quais o Brasil exporta.

Entre janeiro e março 
de 2016, as exportações do 
agronegócio atingiram US$ 
20,03 bilhões, com cresci-
mento de 8,7% em relação 
aos US$ 18,43 bilhões expor-

tados no mesmo período do 
ano anterior.

Os dados positivos do 
setor se devem a uma con-
junção de fatores como o 
câmbio e a abertura de novos 
mercados, explica a secretá-
ria Tatiana Palermo. “Nossas 
exportações cresceram mui-
to em valor, isso foi devido ao 
aumento dos volumes expor-
tados em função do câmbio, 
da abertura de novos merca-
dos. Nossos produtos ficaram 
mais competitivos, consegui-
mos exportar muito mais em 
volumes, o que compensou a 
queda de preços internacio-
nais e o resultado final em va-
lor foi muito positivo”, disse.

FOTO: Carlos Alberto/Imprensa MG

Estatuto do 
Desarmamento 
não diminuiu 
mortes no País

O juiz do 3° Tribunal de 
Júri do Rio de Janeiro Alexan-
dre Abrahão disse ontem que 
o Estatuto do Desarmamento 
(Lei 10.826/2003) se mos-
trou totalmente ineficaz, ao 
longo dos últimos 13 anos, 
para impedir mortes violen-
tas no País. Segundo ele, as 
“pilhas de cadáveres” que se 
acumulam desde então com-
provam o quanto a situação 
da violência não foi resolvida. 
A afirmação foi feita duran-
te debate na Escola de Ma-
gistratura do Rio de Janeiro 
(Emerj).

“O Estatuto do Desarma-
mento funcionou? Não, não 
funcionou. As pilhas de cadá-
veres aumentam em todo o 
Brasil ao longo desses anos, 
mesmo o País tendo uma das 
legislações mais rigorosas do 
mundo no que se refere ao 
porte de armas”, disse Ale-
xandre Abrahão.

Segundo o juiz, o proble-
ma não é da legislação, mas 
de fiscalização dos órgãos 
competentes, que precisam 
retirar as armas das mãos dos 
criminosos. “Nosso problema 
é estrutural, não legislativo. 
Precisamos aparelhar nossas 
instituições para que ajam de 
forma correta e precisa, redu-
zindo as armas que vão para 
as mãos do crime”, disse o juiz.

Para a deputada estadual 
Martha Rocha (PSD), que 
também participa do debate, 
o controle de armas de fogo é 
mais complicado do que pa-
rece. 

O governador licenciado do Rio 
de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, per-
manece internado no hospital Pró-
Cardíaco, segundo nota divulgada 
ontem pela assessoria de imprensa do 
governo. O quadro clínico é conside-
rado estável e continua sendo medica-
do com antibióticos, sem previsão de 
alta hospitalar.

Diagnosticado com linfoma não 
Hodgkin em tecido ósseo, um tipo 
raro e agressivo de câncer, o governa-
dor ficou internado 19 dias em março, 
tendo recebido alta no dia 31 último. 
Para ser submetido a sessões de qui-
mioterapia, foi implantado um cate-
ter, na altura da clavícula.

Devido a uma infecção próxima 
ao cateter, Pezão voltou a ser hospi-
talizado novamente na última terça-
feira (5).

Pezão continua internado 
sem previsão de ter alta

gOverNAdOr LICeNCIAdO dO rIO

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

A Justiça de São Paulo au-
torizou Suzane von Richtho-
fen, condenada a 39 anos de 
prisão pela morte dos pais 
em 2002, a fazer curso su-
perior de Administração na 
Universidade Anhanguera de 
Taubaté, no interior paulista. 
Atualmente, ela cumpre pena 
em regime semiaberto na Pe-
nitenciária Feminina de Tre-
membé, cidade vizinha à uni-
dade de ensino.

A liminar foi concedida 
pelo juiz José Damião Pinheiro 
Machado, da 2ª Vara de Exe-
cuções Criminais de Taubaté, 
após mandado de segurança 

impetrado pela Defensoria 
Pública do Estado de São Pau-
lo. O pedido diz que Suzane já 
participou de uma saída tem-
porária no mês passado e não 
houve “qualquer intercorrên-
cia”.

De acordo com a defesa, 
ela irá pagar a faculdade com 
sua própria renda, advinda 
do trabalho na penitenciária, 
onde atua na produção de uni-
formes.

A Defensoria argumenta 
que Suzane apresenta com-
portamento adequado, cum-
priu bem mais de um sexto da 
pena e que a universidade está 
inserida no local de sua execu-
ção penal, na cidade de Tauba-

té. Diz, ainda, que há “direito 
líquido e certo da impetrante”, 
uma vez que a Lei de Execução 
Penal autoriza a saída de pre-
so no semiaberto a frequentar 
curso de Ensino Superior.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) havia ne-
gado o benefício a Suzane em 
primeira instância. “A frequên-
cia ao curso aflorará na socie-
dade um misto de revolta e in-
dignação e poderá fomentar a 
ocorrência de fatos desagradá-
veis em detrimento da própria 
sentenciada, como ressaltou o 
nobre promotor de Justiça em 
suas derradeiras considera-
ções sobre a pretensão posta 
em Juízo”, dizia a decisão.

Justiça de São Paulo autoriza 
detenta a fazer faculdade

SuzANe vON rIChThOFeN

Da Agência Brasil

Do IG
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Papa defende que os católicos 
divorciados recebam a comunhão
Francisco  recomenda a 
padres e bispos que 
concedam a comunhão

Cidade do Vaticano - O 
papa Francisco pediu que 
bispos e padres tenham uma 
abordagem leniente com re-
lação a católicos divorciados, 
efetivamente encorajando os 
clérigos a conceder às pes-
soas divorciadas a sagrada 
comunhão e abrindo uma 
nova fase na longa batalha 
com a ala mais conservadora 
da Igreja.

De acordo com a dou-
trina católica, os divorciados 
que se casam novamente não 
podem receber a comunhão, 
a menos que obtenham uma 
anulação do primeiro casa-
mento ou se abstenham de 
sexo com o novo parceiro. 
Caso contrário, a Igreja os 
considera adúlteros e indig-
nos de receber a eucaristia.

Em uma série de novas 
diretrizes, o papa chegou 
perto de alterar essa regra, 
mas acabou cedendo à re-
sistência dos bispos mais 
conservadores e deixando 
espaço para um futuro papa 
voltar a defender a orienta-
ção mais rígida.

De todo modo, Francis-
co sinalizou que os papas 
devem ser flexíveis na apli-
cação da regra, um movi-
mento que provavelmente 
vai enfurecer o outro lado de 
um debate que tem dividido 
o alto clero da Igreja há mais 
de dois anos.

O papa Francisco escre-
veu que os padres devem 
levar em conta “fatores e 
situações atenuantes” e fa-
zer concessões “em casos 
particulares”, pois “as conse-

quências ou efeitos de uma 
regra não precisam neces-
sariamente ser sempre os 
mesmos”.

 O documento, conheci-
do como exortação apostó-
lica e intitulado “Um amor 
na família” (tradução livre), 
é a resposta do papa a duas 
reuniões internacionais de 
bispos sobre questões fami-
liares, realizados no Vaticano 
em 2014 e 2015. Com quase 
60 mil palavras, o texto tra-
ta de um amplo conjunto de 
tópicos, incluindo educação 
sexual, violência doméstica e 
preparação para o casamen-
to de casais católicos.

Nas reuniões dos bispos, 
eles debateram uma varieda-
de de questões controversas, 
incluindo uniões do mesmo 
sexo, poligamia e contracep-
ção. Mas divergências cres-
ceram com relação à abor-
dagem da Igreja às pessoas 
divorciadas.

Francisco encorajou 
aqueles que permitem que os 
divorciados recebam a comu-
nhão. Na outra ponta, os con-
servadores criticam o mo-
vimento, dizendo que assim 
a Igreja irá fechar os olhos 
para o sexo fora do casamen-
to, abrindo as portas para a 
aceitação da coabitação e de 
atos homossexuais.

O debate expôs grandes 
diferenças regionais dentro 
da Igreja. Por exemplo, pa-
dres na Alemanha frequen-
temente dão a comunhão a 
pessoas que se casaram no-
vamente, enquanto na Polô-
nia a prática é quase desco-
nhecida. Bispos do norte da 
Europa estão entre os mais 
liberais nas reuniões do Va-
ticano, enquanto os do Leste 
Europeu e da África emergi-
ram como defensores das re-
gras tradicionais.

Da Agência Estado

Foto: Petros Giannkouris-Associated Press-Estadão Conteúdo

Imigrantes entram em barco no porto de Mytilini, na ilha de Lesbos, na Grécia, antes de serem deportados para a Turquia

Por causa da oposi-
ção conservadora, o re-
latório final dos bispos 
em outubro de 2015 
não endossou a libera-
lização da comunhão, 
frustrando o papa Fran-
cisco, que tem feito das 
consultas aos bispos 
uma prática comum em 
seu pontificado.

 O papa respondeu 
com um discurso à as-
sembleia no qual denun-
ciou “corações fechados 
que frequentemente se 
escondem até mesmo 
atrás dos ensinamentos 
da Igreja, com o objeti-
vo de sentar na cadeira 
de Moisés e julgar, às 
vezes com superiorida-
de e superficialidade, 
casos difíceis e famílias 
feridas”. O papa repetiu 
essas palavras na exorta-
ção publicada ontem.

 Em um capítulo 
no documento sobre si-
tuações “irregulares”, 
incluindo coabitação e 
segundos casamentos, o 
papa escreveu que não 
está oferecendo “uma 
nova série de regras, ca-
nônicas na natureza e 
aplicáveis em todos os 
casos”, mas sim estava 
encorajando os padres 
a “ter um discernimento 

pessoal responsável em 
casos particulares”.

 Francisco aconse-
lhou os padres a consi-
derar a estabilidade da 
relação subsequente e a 
presença de filhos, entre 
outros fatores atenuan-
tes, quando decidir sobre 
como ajudar casais cujo 
primeiro casamento ter-
minou em divórcio.

O papa citou textos 
escritos por seus an-
tecessores João Paulo 
II e Bento 16, mas não 
mencionou a poten-
te formulação de João 
Paulo, feita em 1981, 
sobre a tradicional pu-
nição da comunhão 
para quem se casa no-
vamente, nem a reafir-
mação dessa regra feita 
em 2007 por Bento 16.

Essas omissões, jun-
to com outras ênfases do 
papa sobre a necessida-
de de os padres mostra-
rem “piedade” e “evi-
tarem uma moralidade 
burocrática fria”, sinali-
zam o apoio dele a uma 
aplicação relaxada da lei.

“Ao pensar que 
tudo é preto e branco, 
nós às vezes fechamos 
o caminho da graça e 
do crescimento”, escre-
veu Francisco. 

Francisco fica frustrado

Lesbos - Em meio a pro-
testos, a Grécia retomou on-
tem a deportação de refugia-
dos e imigrantes de suas ilhas 
para a Turquia, depois de qua-
tro dias de pausa. Um total de 
124 pessoas partiu em dois 
barcos de Lesbos para um 
porto próximo no litoral turco.

 Antes de o primeiro barco 
deixar a ilha, quatro ativistas 
pularam no mar para tentar 
obstruir a operação, nadando 
até a frente da embarcação e 

se agarrando à corrente com a 
âncora. Eles acabaram detidos 
pela guarda costeira.

 Os imigrantes foram 
colocados nos barcos por ofi-
ciais da agência de proteção 
da fronteira da União Euro-
peia e levados ao porto de 
Dikili, onde agentes de saú-
de e imigração checaram os 
passageiros em meio a uma 
forte segurança. Depois das 
checagens, os imigrantes fo-
ram colocados em ônibus es-
coltados pela polícia.

 Um acordo entre a UE e 

a Turquia entrou em vigor na 
segunda-feira, quando 202 
imigrantes foram levados de 
volta ao país. Cerca de 4 mil re-
fugiados e imigrantes que che-
garam às ilhas gregas a partir 
da Turquia depois de 20 de 
março estão sendo mantidos 
em campos de detenção para 
serem deportados.

A polícia da Grécia esva-
ziou o principal porto da ilha 
de Chios durante a noite, onde 
muitos imigrantes estavam 
acampados há uma semana 
depois de saírem do campo de 

detenção. Ocorreram conflitos 
entre a polícia e manifestantes 
gregos defensores e críticos 
das deportações.

O grupo de direitos hu-
manos Anistia Internacional 
afirmou que imigrantes es-
tão sido mantidos “arbitra-
riamente em condições ter-
ríveis” em campos em Chios 
e Lesbos. “Na beira da Euro-
pa, refugiados estão sendo 
trancados sem luz no fim do 
túnel”, afirmou o vice-diretor 
da entidade para a Europa, 
Gauri van Gulik.

Governo grego retoma deportação
de imigrantes em meio a protestos

Maduro quer retaliar o Parlamento 

Países apoiam novo governo líbio 

VoLtA À tURQUIA 

REDUÇÃo DE MANDAto

BUSCA PELA EStABILIDADE

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, admi-
tiu que vai avaliar a possibi-
lidade de reduzir a duração 
do mandato do Parlamento, 
onde a oposição tem maio-
ria, se os deputados insisti-
rem em diminuir o mandato 
presidencial.

“Vou avaliar com abso-
luta seriedade e prometo ao 
país que se vejo que há uma 
possibilidade para despejar 
os caminhos do golpismo e 

do uso da Assembleia Na-
cional, eu mesmo vou ativar 
[uma alteração da Constitui-
ção], se o povo me acompa-
nhar”, disse Maduro.

O presidente venezue-
lano falou durante encon-
tro com simpatizantes do 
governo, que promoveram 
ontem uma marcha contra a 
Lei de Anistia aprovada pelo 
Parlamento e recolheram 
assinaturas para pedir a sua 
anulação.

Segundo Nicolás Madu-
ro, é “pelo caminho da revo-

lução” que os venezuelanos 
vão “estabilizar a pátria”.

No dia 8 de março, a 
aliança Mesa de Unidade 
Democrática anunciou o lan-
çamento do processo para a 
realização de um referendo 
de revogação do mandato 
presidencial de Maduro.

“Afastar Maduro é um 
passo, o nosso objetivo é 
construir uma Venezuela 
unida”, afirmou o secretário 
executivo da aliança, Jesus 
Chuo Torrealba, acrescen-
tando que a oposição vai 

avançar ainda com uma re-
forma constitucional para 
reduzir a duração do manda-
to presidencial de seis para 
quatro anos.

Segundo a oposição, 
antes do referendo sobre a 
revogação do mandato pre-
sidencial, será aprovada uma 
“lei de referendos” para “im-
pedir o bloqueio ou a demora 
nesse mecanismo constitu-
cional, que é um direito do ci-
dadão”. A oposição pretende 
eleger um novo presidente 
até o fim deste ano.

Nações Unidas - Rei-
no Unido, França e Rússia 
apoiaram o governo de união 
da Líbia, intermediado pela 
Organização das Nações Uni-
dos (ONU), e pediram pelo 
apoio da comunidade inter-
nacional nos esforços para 
reunir e estabilizar o país 
profundamente dividido. 

O embaixador russo 
para a ONU, Vitaly Churkin, 
disse que criar uma autori-

dade central que possa tra-
balhar efetivamente no país 
é especialmente importan-
te “em razão da ameaça 
terrorista” e da presença 
de combatentes do Estado 
Islâmico.

Alguns países ociden-
tais veem o novo governo, 
cujo líder chegou na capital, 
Tripoli, na semana passada, 
como a melhor esperança 
para encerrar o caos e unir 
todas as facções contra um 
afiliado cada vez mais po-

deroso do Estado Islâmico, 
que tomou a cidade de Sirte.

Um outro governo, se-
diado na cidade oriental de 
Tobruk, ainda se opõe ao 
corpo apoiado pela ONU. 

Churkin disse que “é 
bom que algum progresso 
tenha sido feito, mas a situa-
ção no País continua perto 
da catástrofe”. 

O embaixador da Fran-
ça na ONU, François Delat-
tre, disse que o governo de 
união tem uma “oportuni-

dade histórica” de criar as 
condições para a estabilizar 
e converter o “caos que o EI 
instaurou”. 

Já o embaixador britâ-
nico, Matthew Rycroft, sau-
dou “as boas notícias” de 
que o líder do novo gover-
no, Fayez Serraj, já está em 
Tripoli. Ele destacou a im-
portância de um processo 
“passo-a-passo” para ace-
lerar o estabelecimento de 
um governo estável e bem-
sucedido.
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Começa na terça o “Sabores e Saberes da Costa do Conde

Festival gastronômico

A 3ª edição do Festival 
Gastronômico ‘Sabores e 
Saberes da Costa do Conde’ 
(Litoral Sul paraibano) vai 
ser lançada oficialmente na 
próxima terça-feira (12), nas 
dependências do Hotel Nord, 
localizado na Praia de Ta-
batinga, a partir das 15h30. 
Neste ano, o evento vai ser 
realizado entre os dias 21 
de abril e 8 de maio e terá a 
participação de 21 estabe-
lecimentos (restaurantes) 
localizados nas praias de Co-
queirinho, Carapibus, Taba-
tinga e Jacumã.

A proposta dos orga-
nizadores do festival é de 
que os chefs de cozinha dos 
restaurantes participantes 
ofereçam aos consumidores, 
além do seu cardápio diário, 
novas receitas com ingre-
dientes e sabores variados. 
O festival é uma iniciativa da 
Associação Comercial, Indus-
trial do Conde (ACIC) com a 
parceria do Governo do Esta-
do, por meio da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
na divulgação, Prefeitura do 

O festival é uma iniciativa 
da Associação Comercial, 
Industrial do Conde (ACIC)

Conde, Sebrae-PB, iniciativa 
privada, entre outros.

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial do 
Conde, André Neves, informa 
que na edição de 2016 houve 
uma ampliação dos dias do 

festival e dos participantes. 
“No ano passado, foram dez 
dias com a participação de 12 
associados. Em 2016, passa-
mos para 21 restaurantes e 
de dez para 18 dias. Isso mos-
tra que o festival vem se con-

solidando, ganhando credibi-
lidade a cada ano”, explicou. 

André Neves revela que a 
intenção dos empresários do 
Conde é incrementar o turis-
mo durante a baixa estação 
e valorizar a gastronomia, 

associada à cultura para esti-
mular a economia local, com 
geração de emprego e renda.

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, ressaltou a im-
portância da realização do 

Festival Sabores e Saberes 
como uma estratégia para 
fortalecer o segmento gastro-
nômico. Ela destacou ainda 
que o festival vai proporcionar 
resultados positivos na imple-
mentação do fluxo turístico.

Hotel Nord, na Praia de Tabatinga, será a sede do evento que vai reunir empresários do setor hoteleiro da capital paraibana e donos de restaurantes de toda a região

Para que a economia local 
se movimente e os negócios 
cresçam, é preciso entender 
não somente daquilo que se 
trabalha, mas também de toda 
a cadeia e agentes envolvidos 
no processo de crescimento dos 
empreendimentos. Pensando 
nisso, o Sebrae Paraíba inicia, a 
partir da próxima quinta-feira 
(14), o curso Formação de Em-
preendedores em Visão Territo-
rial Sustentável.

Dividido em nove módu-
los, o curso tem como objetivo 
capacitar lideranças empre-
sariais e públicas com foco na 
visão territorial sustentável, 
apresentando mecanismos de 
inovação, estímulo às trans-
formações econômicas locais e 
o desenvolvimento do capital 
social e humano, aumentando, 
assim, a capacidade de empo-
deramento do território.

A gestora de turismo do Se-

brae, Regina Amorim, destaca a 
importância dessa qualificação 
no atual contexto econômico 
do País. Os módulos são dividi-
dos por temáticas: 1) o territó-
rio e o desenvolvimento local; 
2) a força da rede empresarial 
local e regional; 3) capital social 
e capital humano; 4) território 
criativo e empreendedorismo; 
5) governança e competitivida-
de; 6) liderança e empreende-
dorismo; 7) gestão inovadora 

de centros urbanos e a coopera-
ção público-privada; 8) o papel 
das novas tecnologias da infor-
mação e das comunicações na 
competividade empresarial da 
região; 9) a atividade turística 
como fator de desenvolvimento 
local e regional.

Inscrições e aulas
Com início previsto para 14 

de abril, o curso compreende 9 
módulos que serão realizados 

nas quintas e sextas-feiras, das 
8h às 12h e a cada 15 dias, das 
14h às 18h. Todo material didá-
tico será fornecido digitalmente 
durante cada módulo. O investi-
mento é de R$ 1.600 (4 parcelas de 
R$ 400). Empresas EI e MEI (fatura-
mento anual de até R$ 60 mil) têm 
desconto de 10%. As inscrições 
podem ser realizadas na agência 
do Sebrae Paraíba ou pelos tele-
fones 2108 – 1256 / 2108 – 1272 / 
9.9981 – 1486.

Curso ensina mecanismos para os negócios
desenvolvImento teRRItoRIAl sustentável

Mandacaru quando flora...
O Portal Vitrine do Cariri divulgou a foto 

de um Pé de Mandacaru florido, lembrando 
uma música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, 
Xote das Meninas, que destaca tal circuns-
tância como anúncio de bom inverno no 
Nordeste. 

Certo, no Cariri e Sertões paraibanos, as 
chuvas têm sido constantes, prenunciando 
fartura e reposição da água em seus manan-
ciais. Tão auspiciosa bênção refaz o otimis-
mo de todos, e a música, também, associa o 
inverno aos sonhos de casamento das meni-
nas-moças que, ¨...abandonam as bonecas,...e 
só querem e só pensam em namorar¨  

Por outro lado, o autor e o intérprete re-
tratam o comportamento das adolescentes e 
suas fantasias joviais, enfatizando que essa 
fase das meninas-moças são males, para os 
quais ¨...não há nenhum remédio em toda a 
Medicina¨.

Conclusão: Zé Dantas é um poeta das coi-
sas do Nordeste e alimentou a genialidade do 
sanfoneiro Luiz Gonzaga, resultando dessa 
aliança artística uma lúcida e pródiga produ-

ção de sucessos musicais que fizeram a gran-
deza e a beleza do cancioneiro nordestino. 

É oportuno aditar, dado o Mandacaru-
divulgado pelo Vitrine do Cariri, estar em 
Monteiro, que o Cariri paraibano tem muito 
de que se orgulhar, em termos delegado ar-
tístico, dentre outros pela presença, ali, de 
Zé Marcolino e Flávio José, tendo o primeiro 
conquistado renome nacional com a autoria 
da música,¨Sala de Reboco¨, e diversas músi-
cas, inclusive por ter seus sucessos tocados, 
também, por Gonzagão.

Quanto a Flávio José, dentre tantos su-
cessos de repercussão nacional, por ele 
interpretado, a melodia Tareco e Mariola, 
imortal página da música popular brasileira, 
é destaque entre muitas outras. 

Enfim, o Cariri paraibano não somente 
ostenta inspirações poéticas para o enrique-
cimento da Música brasileira, como as ilações 
oferecidas pelo Mandacaru florido dos ser-
tões nordestinos, mas tem emprestado a inte-
ligência e o talento dos seus filhos para o en-
grandecimento da música popular brasileira.

Fotos: Reprodução/Internet
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Entre os jovens, de 18 a 
24 anos, o índice é ainda 
maior, próximo de 30%. 

Índice está abaixo da 
médica nacional, segundo 
pesquisa do Ministério da 
Saúde que alerta para ali-
mentação rica em açúcar. 
Diabetes avança, mas ex-
pansão da assistência reduz 
complicações

Pesquisa do Ministério 
da Saúde aponta que um 
em cada cinco brasileiros 
consome doces em excesso 
e 19% bebem refrigerantes 
cinco vezes ou mais na se-
mana. Entre os jovens, de 
18 a 24 anos, o índice é ain-
da maior, próximo de 30%. 
Em João Pessoa, 18,4% dos 
adultos mantêm alimenta-
ção rica em açúcar e 10,7% 
costumam ter na mesa os 
refrigerantes. Os hábitos 
preocupam diante do avan-
ço de doenças crônicas no 
País, em especial o diabetes. 
A doença atinge atualmente 
7,4% da população adulta, 
acima dos 5,5% registrados 
em 2006.

Os dados são da pesqui-
sa Vigitel 2015 (Vigilância 
de Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico), 
lançado pelo Ministério da 
Saúde na quinta-feira (7), 
Dia Mundial da Saúde. O 
estudo monitora fatores de 
risco para doenças crônicas, 
atualmente responsáveis 
por 72% dos óbitos no País. 
Foram entrevistados por 
telefone 54 mil adultos (18 
anos ou mais) que vivem nas 
capitais brasileiras.

O diabetes é mais fre-
quente nas mulheres (7,8%) 
que nos homens (6,9%) e 

FoTo: Reprodução/Internet

A complicação mais frequente da doença, o cha-
mado “pé diabético”, ocorre quando uma área ma-
chucada ou infeccionada nos pés desenvolve feridas. 
Cerca de 20% das internações por diabetes deve-se 
a lesões nos membros inferiores e 85% das amputa-
ções não traumáticas são precedidas de feridas. Para 
reduzir esses índices, o Ministério da Saúde lança o 
Manual do Pé Diabético para orientar profissionais 
de saúde na assistência ao paciente.

Cuidados simples, como a procura diária nos 
pés de feridas, bolhas ou áreas avermelhadas, bem 
como observar a presença de dormência e até mes-
mo orientações quanto ao tipo de sapato utilizar, 
são importantes no diagnóstico e assistência ade-
quada e podem evitar uma futura complicação ou 
mesmo a amputação. Essas e outras medidas estão 
presentes no documento que será disponibilizado 
para as equipes de atenção básica e de outras uni-
dades de saúde.

O Ministério da Saúde tem investido em políti-
cas de promoção da saúde e redução de agravos por 
doenças crônicas. As mais de 40 mil equipes de Saú-
de da Família cobrem atualmente mais de 60% do 
território brasileiro. As equipes contam com o apoio 
de profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas 
e de educação física que ficam nos mais de 4.000 Nú-
cleos de Apoio à Saúde da Família. Também são rea-
lizadas ações de promoção à saúde com mais de 18 
milhões de alunos do Ensino Fundamental por meio 
do Programa Saúde na Escola. Pela atenção básica é 
possível resolver até 80% dos problemas de saúde.

Sobre o incentivo à prática de atividade física 
destaca-se o Programa Academia da Saúde, que já 
conta com 1.568 polos com equipamentos e profis-
sionais qualificados. Além disso, o novo Guia Alimen-
tar para a População Brasileira e o livro Alimentos 
Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde orien-
tam as famílias a optarem por refeições caseiras e 
evitarem a alimentação  fast food.

Segundo dados do Vigitel, 87,2% da população 
com diabetes utiliza medicamento para controle da 
doença. O SUS oferece gratuitamente tratamento 
como insulinas e medicamentos, além de reagentes 
e seringas que ajudam no monitoramento do índice 
glicêmico do paciente. 

Manual do pé diabético

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, através 
da Comissão Permanente 
de Licitação, tornou público 
aos interessados a abertura 
de licitação na modalidade 
‘Concorrência nº 01/2016’ 
objetivando a concessão re-
munerada de uso destinada 
à exploração comercial do 
estacionamento do Espaço 
Cultural José Lins do Rego. 
O documento foi publicado 
na edição dessa quinta-fei-
ra (7) do Diário Oficial do 
Estado. A abertura ocorrerá 
no dia 17 de maio, às 9h, na 
sala de licitação, com aces-
so pela rampa 2, nas depen-
dências do Espaço Cultural, 
em João Pessoa. 

O estacionamento con-
tém área aproximada de 
9.454,81 m², com 400 vagas 
para veículos automotores. 
A concessão será válida por 
período de 36 meses. Não 
será admitida proposta e/ou 
anexos emitidos através de 
telex, telegramas ou apare-
lho de fax. Também não será 
admitida a participação de 
licitantes sob a forma de con-
sórcio. O edital de licitação 
está disponível no Diário Ofi-
cial do Estadoe no site www.
paraiba.pb.gov. 

O valor mínimo a ser 

proposto para a remunera-
ção mensal é de R$ 29 mil. A 
licitante vencedora somente 
poderá aumentar a tarifa de 
estacionamento anualmente, 
de acordo com o índice acu-
mulado de inflação, referen-
te a aluguéis, fornecido pelo 
Governo Federal. 

O pagamento será efetua-
do, mês a mês, por meio de bo-
leto gerado para essa finalida-
de pela Diretoria Financeira, 
sendo o primeiro pagamento 
após 45 (quarenta e cinco) 
dias contados a partir da data 
da assinatura de contrato de 
locação com a Funesc, ficando 
os demais pagamentos agen-
dados para 30 dias após o pri-
meiro pagamento.   

No local, data e hora 
indicados no Edital, na pre-
sença da Comissão Perma-
nente de Licitação, será rea-
lizado o credenciamento do 
representante da licitante. 
O representante não cre-
denciado participará apenas 
como ouvinte, não podendo 
rubricar documentos ou fa-
zer qualquer observação em 
ata, sem prejuízo de partici-
pação da licitante no proces-
so licitatório. Somente será 
aceita a efetiva participação 
de um representante para 
cada licitante.

Funesc abre licitação 
para o estacionamento 

EspAço CuLTuRAL

O Governo do Estado promo-
veu, nessa quarta-feira (6) e quinta-
feira (7), a 4ª Oficina Participativa de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 
O evento aconteceu em Guarabira, 
por meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano e da 
Secretaria Executiva de Segurança 
Alimentar e Economia Solidária. Ao 
todo, foram contemplados 20 muni-
cípios do Brejo paraibano. Agriculto-
res familiares, comunidades quilom-
bolas e gestores públicos estavam 
entre os agentes participantes. 

O objetivo do encontro foi a 
elaboração do Plano Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricional da 
Paraíba. De acordo com o presidente 
do Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Paraíba, 
Arimatéia França, a realização des-
sas oficinas é muito importante para 
a construção de um plano de segu-
rança alimentar e nutricional. “A 
troca de experiências com diversos 
agentes sociais enriquece ainda mais 
a construção de um Plano Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal”, afirmou. 

Com a realização desta ofici-
na, chega a quatro o número de 
regiões contempladas, faltando 
apenas seis para completar o ciclo. 
O evento foi realizado em parce-

Governo reúne municípios do Brejo 
para discutir segurança alimentar 

oFiCinA pARTiCipATivA

n Sousa (Alto Sertão I) – 12 e 13 de abril
n Pombal (Alto Sertão II) –  14 e 15 de abril
n Mamanguape (Litoral Norte) – 27 e 28 de abril
n João Pessoa (Litoral) – 4 e 5 de maio
n Patos (Médio Sertão) – 12 e 13 de maio
n Itaporanga (Alto Sertão III) – 10 e 11 de maio

Calendário

ria com o Centro de Ação Cultural 
(Centrac), Câmara Intersetorial de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
(Caisan) e Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar (Consea). As 
oficinas visam conhecer as dificul-
dades de cada território na área de 
segurança alimentar, traçando po-
líticas públicas para garantir acesso 
à comida no campo e na cidade. 

A agricultora Severina Luíza foi 
uma das participantes da 4ª Oficina. 
“É um momento muito importante 
de o nosso povo conhecer mais so-
bre essa política. Espero que o plano 
melhore ainda mais a vida da gente 
com relação ao acesso à alimenta-
ção”, destacou. A agricultora é do 
município de Alagoa Grande, co-
munidade quilombola Caiana dos 
Crioulos. “Esse conhecimento nos 

ajuda até a conviver com a escassez 
de água”, prosseguiu.  

A coordenadora do Núcleo de 
Extensão e Desenvolvimento Territo-
rial (Nedet) da UFPB, Amanda Mar-
ques, avalia que as oficinas são um 
bom momento para construir diá-
logos que vão além do acesso à co-
mida. “Essa troca de conhecimentos 
contribui para práticas mais susten-
táveis, distribuindo conhecimentos 
para toda comunidade”, finalizou.  

se torna mais comum com 
o avanço da idade. Entre as 
cidades, o Rio de Janeiro 
apresentou o maior índice 
(8,8%), seguido de Porto Ale-
gre (8,7%) e Campo Grande 
(7,9%). Palmas (3,9%) apre-
senta o menor percentual de 
população adulta com diag-
nóstico de diabetes, junto 
com São Luís (4,4%), Boa Vis-
ta (4,6%) e Macapá (4,6%). 
Em João Pessoa chega a 6,2%.

“O crescimento do diabe-
tes é uma tendência mundial, 
devido ao processo de en-
velhecimento da população, 
sendo diretamente ligado às 
mudanças dos hábitos ali-
mentares e à prática de ati-
vidade física. A obesidade é 
um dos principais fatores de 
risco e precisamos conscien-
tizar e educar cada vez mais 
nossas crianças e jovens para 

o cuidado precoce da saú-
de, evitando o adoecimento”, 
destaca o ministro da Saúde, 
Marcelo Castro. “O Ministério 
da Saúde tem atuado na pro-
moção de hábitos saudáveis e 
alcançado resultados impor-
tantes no acesso a diagnósti-
co, assistência e tratamento, 
fundamentais para conter o 
avanço da doença e reduzir 
as complicações. Sem dúvi-
da, essa é uma conquista do 
SUS”, reitera.

Apesar do avanço do 
diabetes no País, o núme-
ro de internações devido 
a complicações da doença 
reduziu 11,5% nos últimos 
cinco anos. Em 2015, foram 
67,1 internações por 100 
mil habitantes contra 75,9 
por 100 habitantes em 2010. 
Ano passado, foram regis-
tradas 137,4 mil interna-

ções por agravos da doença 
no SUS, a um custo de R$ 92 
milhões. Esse é resultado de 
políticas voltadas à melhoria 
do atendimento na Atenção 
Básica e expansão do acesso 
a medicamentos.

A mortalidade prema-
tura (pessoas com menos de 
70 anos) também caiu entre 
2000 e 2013, acompanhan-
do a tendência em relação 
ao óbito por Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis 
(DCNT) nessa faixa etária 
que reduziu 2,5% ao ano no 
período. Esse índice está aci-
ma da meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde, que 
era de queda de 2% ao ano. 
Mas ainda é alto o número 
de pessoas que morrem por 
causa do diabetes no Brasil, 
foram registradas 58.017 
óbitos em 2013.

Amanda Marques é coordenadora do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial

FOTO: Alberto Machado
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Receita libera mais um lote da malha fina

Imposto de Renda
A Receita Federal libe-

rou ontem mais um lote da 
malha fina de declaração 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física, contemplando 
as restituições residuais 
referentes aos exercícios 
de 2008 a 2015. O crédito 
bancário para 115.124 con-
tribuintes será realizado no 
dia 15 próximo, totalizando 
R$ 230 milhões.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pá-
gina da Receita ou ligar para 
o Receitafone 146. A Receita 
Federal disponibiliza, ain-
da, aplicativo para tablets 
e smartphones, facilitando 
consulta às declarações do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física e situação cadastral 
no Cadastro de Pessoa Físi-
ca - CPF.

Os montantes de resti-
tuição para cada exercício e 

a respectiva Taxa Selic apli-
cada podem ser acompanha-
dos na seguinte tabela:

Restituição 
A restituição ficará dis-

ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requerer por meio da 
internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da Dirpf.

Caso o valor não seja cre-
ditado, poderá entrar em con-
tato com qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento, por 
meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclu-
sivo para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

Da Agência Brasil

PB sedia o primeiro marketplace do Ne

Vendaecia.com está consolidada

EMPREENDEDoRIsMo

FoTo: Edson Matos

Empresários durante entrevista com jornalistas sobre o lançamento do marketplace na próxima quarta-feira, 13, na Paraíba 

Janielle Ventura
Especial para A União

Na próxima quarta-feira (13), 
a Paraíba será palco do lançamen-
to de uma tendência consolidada 
mundialmente, o marketplace. 
Trata-se de um grande shopping 
center virtual, onde lojistas do Es-
tado poderão disponibilizar seus 
produtos nacionalmente, e a partir 
do 2º semestre, internacionalmen-
te. Em 2015, o setor de e-commer-
ce registrou faturamento de 41,33 
bilhões para o Brasil. O lançamen-
to desta plataforma irá impactar 
diretamente o fluxo econômico da 
população paraibana. O lançamen-

to será às 18h, no restaurante Picuí, 
localizado na capital.

A plataforma de marketpla-
ce, chama-se vendaecia.com. Ela 
é uma solução integrada para o 
e-commerce, desenvolvida para 
impulsionar as vendas dos lojis-
tas participantes. Seu foco são as 
pequenas e médias empresas da 
região, que possuem ou não uma 
loja online.

Durante a primeira etapa, 
o foco do vendaecia.com são os 
mais variados segmentos, como 
moda, têxtil, acessórios, calçados, 
casa e decoração. Além de eletrô-
nicos, cosméticos e serviços. “Será 
um grande desafio! Queremos im-

pulsionar aquele micro e pequeno 
empreendedor para o mundo vir-
tual e muitas vezes ele não sabe 
sequer mexer em um celular. Va-
mos orientá-lo para que ele saiba 
vender primeiro aqui e depois lá 
fora. Ele não ficará perdido com 
situações técnicas ou burocráti-
cas”, ressaltou Marcelo Paiva, Co-
Fundador da empresa.

O Governo da Paraíba entra 
como parceira do Vendaecia.com 
através do Empreender Paraíba. 
Os micro e pequenos empreende-
dores, poderão ter acesso a essa 
nova plataforma e se destacar no 
mundo do e-commerce regional, 
nacional e mundial.

Marcelo Paiva, é o diretor 
de Operações e Co-Fundador do 
Vendaecia.com. Há dois anos a 
empresa foi fundada e consolida-
da, mas muito antes disso, o pro-
jeto de fazer um marketplace já 
estava nos planos do Marcelo, vi-
sando a região Nordeste. Ele co-
nheceu os outros Co-Fundadores, 
Aldo Pacheco (diretor de tecno-
logia e novos negócios) e Patrice 
Maia (diretor comercial), em pa-
lestras. Após fundar a empresa, o 
sonho de criar o marketplace foi 
ficando cada vez mais próximo e 
agora será realizado. 

“Esse projeto começou a 
partir de discussões sobre um 
modelo de consultoria e produ-
tos para minimizar os riscos do e-
commerce para pequenos e mé-
dios empreendedores. Trazemos 
uma solução baseada em tec-
nologia de ponta, capacitação 
técnica, consultoria coletiva e 
parceria entre empresas partici-
pantes”, explicou Aldo Pacheco.

Ferramentas
A solução integrada, ven-

daecia.com, é dividida em três 
ferramentas principais: Loja 
Solo, sistema autônomo de 
comércio eletrônico, onde o 
empresário vai poder execu-
tar ações de marketing digital, 
atrair clientes e entre outros; 
Marketplace, onde todas as 
lojas se encontram e que ser-
ve como HUB de negócio; e 
por fim, Aculturamento Digi-
tal, conteúdo programático, 
treinamentos coletivos e wor-
kshops, para que os lojistas 
possam tomar melhores deci-
sões acerca do desenvolvimen-
to do seu negócio.

Além da possibilidade de 
diminuir custos em marketing 
para atrair tráfego, outro dife-
rencial do Vendaecia.com é a 
parceria entre as empresas par-
ticipantes, através de um canal 
para troca de experiências entre 
si. A empresa, com sua experiên-
cia em varejo online, conseguiu 
parcerias com grandes pla-
yers do e-commerce nacional, 
como: Buscapé, MolP, GoDaddy, 
Paypal, Mercado Livre e outros.

n o que é?
A plataforma de marketplace, vendaecia.com, 
é uma solução integrada para o e-commerce, 
desenvolvida para impulsionar as vendas dos 
lojistas participantes.
Quais segmentos oferecidos pela plataforma?
Centenas de produtos dos mais diversos 
segmentos serão oferecidos. Incluindo os mais 
variados preços, tendo como alvo a venda para 
todo o Brasil, e posteriormente, outros países.

n Haverá treinamento?
Sim. O cliente vendaecia.com terá um treina-
mento de 60 dias para que ele saiba como 
lidar com a plataforma de marketplace.

n Quanto custará?
No dia de lançamento da plataforma, tudo 
será explicado. Porém, a empresa tem pacotes 
para todos os tipos de lojistas, focando no 
pequeno e microempreendedor.
Quais garantias de que dará certo?
Durante um ano, a equipe do vendaecia.com 
acompanhará as ações do lojista e trabalhará 
como consultoria e/ou facilitadora.

saiba mais
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Seu foco são as 
pequenas e médias 
empresas da região, com 
ou não uma loja online 

Depois de quatro meses 
com taxa de dois dígitos, a in-
flação oficial do País, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
voltou a fechar o acumulado do 
ano em um dígito. De acordo 
com dados divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o IPCA fechou os 12 meses en-
cerrados em março em 9,39%, 
depois de ter encerrado fe-
vereiro em 10,36% (na taxa 
anualizada). O índice não fica-
va abaixo de dois dígitos des-
de novembro do ano passado, 
quando estava em 10,48%. Em 
dezembro, a taxa era 10,67%; 
em janeiro deste ano, 10,71%; 
e em fevereiro, 10,36%.

“É importante deixar claro 
que ficou para trás nos cálculos 
dos 12 meses o reajuste decor-
rente da bandeira tarifária, no 
caso da energia elétrica, e em 
consequência também a pres-
são forte de reajustes anuais 
extras por conta da energia. 
Este resultado deixa pra trás, 
portanto, uma parcela impor-
tante que pressionou a inflação 
em 2015, que foi a energia elé-
trica”, disse a coordenadora de 
Índice de Preços do IBGE, Euli-
na Nunes Santos.

Porém, a coordenadora 
ressaltou que embora o IPCA 
tenha voltado a ficar abaixo 
dos dois dígitos, o consumi-
dor ainda vai sentir o peso de 
reajustes da energia. “Apesar 
das contas [de energia] terem 

ficado em março mais barato, 
em média, de janeiro de 2015 
até agora em março, se observa 
uma alta de 45,01%. Ou seja, as 
pessoas continuam pagando 
alto pela energia apesar da tré-
gua deste último mês”.

Eulina Nunes disse tam-
bém que os preços monitora-
dos - de táxi, ônibus e metrô 
- já impactaram a inflação, 
mas podem aparecer outros 
reajustes no decorrer do ano.

Março
A inflação fechou março 

em 0,43%, a menor taxa para 
o mês desde 2012 (0,21%). De 
acordo com o IBGE, a queda 
no preço da energia também 
foi responsável pelo taxa me-
nor em março. De fevereiro 
para março, a energia elétrica 
teve queda de 3,41%.

A retração no preço da 
energia está relacionada à re-
dução na cobrança extra da 
bandeira tarifária que, a partir 
de primeiro de março, passou 
dos R$ 3, da bandeira verme-
lha, para R$ 1,50, da bandeira 
amarela, por cada 100 kilo-
watts-hora (KW-h) consumi-
dos. “As contas ficaram mais 
baratas em todas as regiões 
pesquisadas em razão, tam-
bém, da redução no valor das 
alíquotas do PIS/Cofins ocorri-
da na maioria delas”, conforme 
o IBGE. Também influenciaram 
a queda do IPCA o gás de cozi-
nha, com deflação de 0,42%; 
taxa de água e esgoto (-0,43%); 
telefone celular (-2,71%); tele-
fone fixo (-2,89%); e passagem 
aérea (-10,85%).

Inflação volta a fechar 
abaixo de dois dígitos 

MEDIDA PELo IPCA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil



Em desfile 
memorável 
do estilista 
Ronaldo  
Fraga no 
Paço dos 
Leões 
no ano 
de 2004: 
Roziane 
Coelho, 
Auxiliadora 
Cardoso, 
Conceição 
Imperiano e 
Cléa 
Cordeiro.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Arquiteta Milene Régis Gon-
çalves, empresários Arlindo 
Cabral, Hermogenes Bonfim, 
Soracles Napi Rilim, executivo 
Agostinho Pereira da Paixão 
Neto, executivos Geraldo 
Rosa, Auxiliadora Ribeiro e 
Denio Mariz, médico Moha-
med Azzouz, radialista Tony 
Show, jornalistas Lúcia Rolim 
e Adelson Barbosa., cel. Ro-
naldo Pontes de Carvalho.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O médico e ex-prefeito de João Pessoa, Antônio Carneiro Arnaud, atual 
presidente da Diretoria Executiva da Federação Brasileira de Academias de Medicina, 
comandou a Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada em Aracaju-SE.

FOTO: Secom/PB

Fátima Holanda, Marluce Viégas, Alice Fernandes, Mayne Azevedo e Marluce Dias no Paço dos Leões

 Os batons escuros continuam 
sendo tendência neste outono-in-
verno, com destaque para os tons de 
roxo e vinho.
 E, para quem não sabe, os 
tons escuros combinam com todos 
os tons de pele e tamanho de boca.

Foto: Goretti Zenaide

Estimados Geraldo e Marise Rosa, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Facebook

   A Domus Hall vai promover em maio o Dreams Festival com participação dos 
DJs Alok e Dazoo que vão comandar suas pick-ups no palco daquela casa de shows. 
Os ingressos já estão à venda no site www.ingressorapido.com.br.

Ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campelo e a secretária de Estado do Desenvolvimento 
Humano, Cida Ramos

   A OAB/PB encerra amanhã as inscrições para candidaturas de conselheiros 
titular e suplente do seu Conselho Estadual. A Comissão Eleitoral é presidida pela 
tesoureira da entidade, Tainá de Freitas.

Assistência social

DURANTE encontro na última quarta-feira em Brasília-DF, 
com a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campel-
lo, a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, 
Cida Ramos, reafirmou a parceria da Assistência Social da 
Paraíba com o Governo Federal.

Cida Ramos participou, também em Brasília, da 146a 
Reunião da Comissão Intergestores Tripartite que debateu 
a expansão dos serviços do Sistema Único de Assistência 
Social no Brasil.

“Aprendi que um homem 
só tem o direito de olhar 
um outro de cima para 
baixo para ajudá-lo a 
levantar-se”

“Os únicos bens duráveis, 
imutáveis e sem preço são o 
afeto e a solidariedade 
que se sentem pelas 
pessoas queridas”

JOHNNY WELCH ISABEL VIEIRA

Vestibular

O UNIPÊ abre hoje 
as inscrições para o 
vestibular para trans-
feridos e graduados.

O processo se-
letivo permite que 
estudantes de outras 
instituições de Ensi-
no Superior possam 
transferir o curso 
em andamento para 
algumas das 24 grad-
uações oferecidas por 
aquela universidade.

A Barreira
O ESTIMADO 

amigo Ricardo Lom-
bardi convocando 
todos para a II 
Caminhada GAB pro-
movida pelo valoroso 
grupo formado por 
pessoas do bem que 
lutam em preservar 
a barreira do Cabo 
Branco, uma das 
mais importantes 
áreas de preservação 
de João Pessoa. A 
concentração será 
às 9h na Pracinha de 
Iemanjá na Praia do 
Cabo Branco.

Arquiteta Milena Régis Gonçalves é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Rochas ornamentais

ACONTECE deste domingo até quarta-feira no Tropical 
Hotel Tambaú o 9o. Simpósio de Rochas Ornamentais, 4o 
Simpósio de Minerais Industriais e a 1a Exposição de Rochas 
Ornamentais e Minerais Indústrias do Norte e Nordeste 
promovidos pelo Centro de Tecnologia Mineral, Ministério 
da Ciência e Tecnologia, UFCG, UFPE, Governo do Estado 
e Sebrae Paraíba.

A expectativa é reunir 300 participantes do Nordeste.

Thomaz Farkas
PARA QUEM curte 

cinema e fotografia, 
neste domingo, às 
17h30,  o Canal Cur-
ta! vai exibir a última 
entrevista do crítico 
de cinema José Carlos 
Avellar dada ao Institu-
to Moreira Salles, onde 
ele relembra sua con-
vivência com o fotó-
grafo húngaro Thomaz 
Farkas, um artista que 
revelou muito do Brasil 
do século XX. 

Após a entrevista 
será exibido o docu-
mentário “Thomaz 
Farkas, Brasileiro”, de 
Walter Lima Júnior. 

Metrópoles

A SEMANA da Ar-
quitetura e Urbanismo 
que começa nesta se-
gunda-feira no Iesp, terá 
a participação da depu-
tada Estela Bezerra e 
do secretário de Estado, 
João Azevedo Lins. Estela 
falará sobre o Estatuto 
das Metrópoles e das 
Regiões Metropolitanas e 
João sobre as perspecti-
vas de desenvolvimento 
urbano na Paraíba.

   A Funesc publicou edital para concorrência das pessoas interessadas em 
explorar comercialmente o estacionamento do Espaço Cultural José Lins do Rego. A 
abertura será no dia 17 de maio às 9h na Sala de Licitações daquele órgão.

Cooperação técnica

UM ACORDO  de cooperação técnica que vai levar 
internet de alto desempenho a todas as instituições pú-
blicas da Paraíba foi firmado entre o Governo do Estado 
e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

Trata-se do Projeto Repad que vai garantir a uni-
versidades, escolas e hospitais uma rede de alto de-
sempenho.
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Brasileiro de Triathlon 
é a atração de hoje na 
Praia do Cabo Branco 

BOTAFOGO

Clube apresenta novos reforços
Danielzinho, João Paulo e 
Xaves são novidades para 
a reta final da disputa

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de abril de 2016

O Botafogo já está no 
Sertão, onde enfrenta ama-
nhã o Sousa, na abertura 
da fase do mata-mata do 
Campeonato Paraibano, às 
16h30, no Marizão. O time 
fez ontem pela manhã, o úl-
timo treino coletivo antes da 
partida, e seguiu para Sousa, 
após o almoço. A pedido do 
técnico Itamar Schulle, a de-
legação foi mais cedo, para 
dar um maior descanso aos 
jogadores, e proporcionar 
uma melhor aclimatação do 
grupo, as altas temperaturas 
da região. 

A grande novidade do 
clube ontem foi a apresen-
tação de mais dois reforços 
para as disputas da fase final 
do Campeonato Paraibano, 
Copa do Brasil e Brasileiro 
da Série C. Os novos con-
tratados que já chegaram à 
Maravilha do Contorno são o 
volante João Paulo, que esta-
va no Rio Branco do Paraná, 
e o atacante Danielzinho, que 
defendeu o Oeste, no Campe-
onato Paulista. Além deles, 

o clube anunciou também a 
contratação do meia Xaves, 
que disputou o Campeona-
to Paulista pelo Votuporan-
guense. O atleta só se apre-
senta na próxima semana.

Para o jogo contra o 
Sousa, com exceção de Xa-
ves, todos os jogadores já 
estão registrados. Mas o 
técnico Itamar Schulle tem 
problemas para escalar a 
equipe. O zagueiro Marcelo 
Xavier, o volante Djavan e 
os atacantes Muller e Carli-
nhos vão cumprir suspen-
são. Apesar dos desfalques, 
o técnico Itamar seguiu para 
o Sertão confiante.

“O Botafogo tem um 
elenco qualificado, e temos à 
disposição grandes jogado-
res, que podem substituir a 
altura os que vinham sendo 
titulares. Ainda tenho os re-
forços que já estão liberados 
e treinando com o grupo. Sa-
bemos que vamos enfrentar 
um grande adversário forte, 
e que cresce muito jogando 
dentro de casa, mas estamos 
preparados para buscar uma 
vitória. Se conseguirmos, 
daremos um passo muito 
importante para a classifi-
cação às semifinais”, disse o 
treinador.

FOTOS: TVtorcedor/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os novos contratados são o volante João Paulo, que estava no Rio Branco do Paraná, e o atacante Danielzinho que defendeu o Oeste

Auto e Esporte buscam reabilitação na segunda rodada
Dois jogos dão sequên-

cia hoje ao quadrangular 
da morte, que vai apontar 
os dois clubes que serão 
rebaixados para a Segunda 
Divisão do Campeonato Pa-
raibano de 2017. Em João 
Pessoa, o Auto Esporte vai 
receber o Santa Cruz de San-
ta Rita,  e  em Patos, o Espor-
te vai encarar o Atlético de 
Cajazeiras. As duas partidas 
estão programadas para as 
17 horas.

Em João Pessoa, o Auto 
Esporte necessita vencer o 
Santa Cruz, ou corre sério 
risco de ser rebaixado. O 
clube vem de uma derrota 
na estreia para o Atlético, 
em Cajazeiras, e um novo 
revés deixaria o clube em 
uma situação muito difícil. 
O técnico Índio Ferreira não 
terá nenhum problema para 
escalar sua força máxima, e 
terá inclusive o retorno do 
zagueiro Júlio, que cumpriu 

QUADRANGULAR DA MORTE

suspensão no jogo passado.
Para o Santa Cruz, que 

venceu na estreia o Esporte, 
por 1 a 0, somar pontos nesta 

partida é fundamental para 
continuar na zona de classi-
ficação para a permanência 
na Primeira Divisão do Pa-

raibano no próximo ano. O 
técnico Ramiro Sousa gostou 
muito da apresentação do 
time contra o Esporte, e não 

deverá fazer alterações na 
equipe. Ele espera um jogo 
muito difícil, por causa da 
necessidade do Auto Espor-
te de vencer a partida, mas 
acredita que se os jogadores 
tiverem calma e aguentar 
bem a pressão do time da 
casa, dá para surpreender 
nos contra-ataques. O trio de 
arbitragem para esta partida 
será Clizaldo Luiz, auxiliado 
por Elicarlos de Lima e Geo-
vane da Silva.

Em Patos, o Esporte en-
tra em campo com a obriga-
ção de vencer, para continuar 
com chances de permanecer 
na Primeira Divisão e segu-
rar o Atlético, que estreou 
com vitória no quadrangular 
da morte. Apesar da derrota 
para o Santa Cruz, na quar-
ta-feira passada, o técnico 
Marcos Nascimento gostou 
do desempenho da equipe, e 
disse que a partida foi deci-
dida em um erro de sua zaga, 

e no mais,  foi um jogo pare-
lha. Em Patos, com o apoio da 
torcida, ele acha que a equi-
pe tenderá a crescer e partir 
para cima do Atlético.

No Atlético, o técnico 
Cleibson Ferreira gostou 
muito da estreia com vitó-
ria sobre o Auto Esporte. Ele 
entende que a equipe está 
em evolução, mas tem que 
corrigir ainda algumas fa-
lhas apresentadas durante a 
partida de estreia. Ele disse 
que o importante é sempre 
fazer o dever de casa, e ten-
tar pontuar jogando fora. O 
treinador não esconde que 
um empate em Patos seria 
um grande resultado, mas 
diz que vai armar a equipe 
para conseguir uma segun-
da vitória, e assim se isolar 
na liderança da competição. 
A arbitragem desta partida 
será de João Bosco Sátiro , 
auxiliado por Márcio Freire e 
Adailton Anacleto. (IM)

O zagueiro Júlio é observado pelo técnico Índio Ferreira durante treinamento do Auto Esporte

Uma reunião marcada pela Fede-
ração Paraibana de Futebol,em caráter 
definitivo para às 15h do próximo dia 
29, definirá as equipes que participarão 
do Campeonato Paraibano Sub-19 Ju-
niores de Futebol Especial Profissional 
2016. A competição está programada 
para ter ser início no próximo mês, cujo 
campeão será o representante legal da 
Copa São Paulo de Futebol de Juniores 
2017.

A FPF, por sua vez, solicitou às equi-
pes profissionais interessadas em par-
ticiparem da disputa, encaminharem a 

sede da entidade ofício ou e-mail confir-
mando presença. O presidente Amadeu 
Rodrigues Júnior acredita que, este ano, 
o campeonato deverá ser bastante con-
corrido, haja vista a Copa São Paulo de 
Juniores ser uma vitrine para atletas até 
19 anos.

Este ano, os representantes da Pa-
raíba na Copa São Paulo foram Centro 
Sportivo Paraibano (CSP) e Botafogo. O 
primeiro se sagrou campeão do Campeo-
nato Paraibano Sub-19 Juniores de Fute-
bol Especial Profissional 2015, lhe assegu-
rando a vaga. Já o Belo, vice-campeão da 
competição, foi indicado pela Federação 
Paraibana de Futebol, após o presidente 
Amadeu Rodrigues Júnior conseguir jun-

to a Federação Paulista de Futebol, mais 
uma vaga para a Paraíba na Copinha.

Calendário de Amadores
Dentro da sua política de atividade 

esportiva na temporada 2016, a Fede-
ração Paraibana de Futebol, através do 
seu presidente Amadeu Rodrigues Jú-
nior, divulgou no último dia 4 o Calen-
dário de Competições da entidade, des-
tinadas às equipes amadoras, para este 
ano, com base em reunião ocorrida no 
último dia 30.

O Campeonato Paraibano Sub-17 
(Juvenil), será a primeira competição ofi-
cial amadora a ser realizada pela entida-
de. A mesma terá seu Congresso Técnico 

às 15h da próxima sexta-feira (dia 15). 
Neste mesmo dia serão realizados as reu-
niões do Conselho Arbitral das categorias 
Sub-15 (Infantil) e Sub-20 (Juniores).

Os times amadores filiados a FPF 
tem até a quinta-feira, dia 14, para en-
caminhar à sede da federação, ofício de-
monstrando interesse em participar da 
competição Sub-17 (Juvenil), primeiro 
campeonato a ser realizado. Os atletas 
aptos a disputarem o Paraibano Juvenil 
devem ter nascido no período de 1999 
e 2000. O Infantil, por sua vez, será dis-
putado por atletas nascidos em 2001 e 
2002, enquanto que o Juniores, os atletas 
devem apresentar certidão de nascimen-
to de 1996, 1997 e 1998. 

Federação marca reunião com os clubes para o próximo dia 29
PARAIBANO SUB-19

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Rafael Passos/Divulgação
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João Pessoa vai receber as etapas 
dos Jogos Escolares da Juventude
Cidade se torna a capital 
do esporte nas categorias 
de 12 a 14 e 15 a 17 anos

A cidade de João Pes-
soa, na Paraíba, será a capital 
nacional do esporte escolar 
em 2016. Após a confirma-
ção para ser a sede da etapa 
para alunos de 12 a 14 anos, 
o Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e o Governo do Estado 
da Paraíba firmaram, nes-
ta semana, acordo para que 
a capital da Paraíba receba 
também a segunda fase dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de, para atletas de 15 a 17 
anos. O evento será realiza-
do de 10 a 19 de novembro. 
A primeira etapa (12 a 14 
anos) acontecerá entre 20 e 
29 de setembro. 

 Organizados pelo COB, 
com apoio do Ministério do 
Esporte, os Jogos Escolares 
da Juventude são o maior ce-
leiro de atletas olímpicos do 
País, revelando, a cada ano, 
novos talentos para o espor-
te brasileiro. A competição 
de abrangência nacional reú-
ne milhares de alunos-atle-
tas de instituições de ensino 
públicas e privadas de todo 
o País. Atualmente, é tida 
como referência internacio-
nal. Consideradas as fases 
seletivas, os números che-
gam a mais de dois milhões 
de atletas e cerca de quatro 
mil cidades participantes.

 Com a realização das 
duas etapas, João Pessoa 
passa a ser a cidade que mais 
vezes terá recebido os Jogos 
Escolares da Juventude. A 
capital paraibana será a sede 
do evento pela sexta vez, ul-
trapassando Poços de Caldas 
(MG), anfitriã da competição 
em cinco ocasiões. “Gostaria 
de agradecer ao governador 

 Foto: Divulgação/Cacio Murilo

 

do Estado da Paraíba, Ricar-
do Coutinho, e ao secretário 
de Estado de Esportes, Ju-
ventude e Lazer, Tibério Li-
meira, por todo esforço e dis-
ponibilidade em realizar as 
duas edições da maior com-
petição estudantil do País em 
João Pessoa”, afirmou Edgar 
Hubner, diretor-geral dos Jo-
gos Escolares da Juventude e 
gerente geral de Juventude e 
Infraestrutura do COB.

Os Jogos Escolares da Ju-

ventude são o maior evento 
estudantil esportivo do Bra-
sil. A competição de abran-
gência nacional reúne mi-
lhares de alunos-atletas de 
instituições de ensino públi-
cas e privadas de todo o País. 
Atualmente, é tida como 
referência internacional. 
Consideradas as fases sele-
tivas, os números chegam 
a mais de dois milhões de 
atletas e cerca de 4 mil ci-
dades participantes.

 “João Pessoa possui 
boas instalações esportivas 
e capacidade hoteleira com-
patível para receber mais de 
cinco mil pessoas durante o 
evento, além de um excelen-
te Centro de Convenções que 
será utilizado como base das 
operações do Comitê Orga-
nizador dos Jogos. Um even-
to desse porte movimenta a 
economia da cidade e pro-
move o ambiente saudável 
do esporte para a população 

local, mesmo após os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Teremos 
a facilidade de manter toda a 
logística da etapa de 12 a 14 
para a segunda fase da com-
petição. Isso será um fator de 
economia importante para a 
organização do evento”, des-
tacou Edgar Hubner.

 Na edição de 15 a 17 
anos são disputadas compe-
tições de atletismo, ciclismo, 
ginástica rítmica, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de 

mesa, xadrez, basquete, fut-
sal, handebol, vôlei e vôlei de 
praia.

Além das competições, 
os jovens atletas têm a sua 
disposição uma ampla gama 
de eventos paralelos às com-
petições. O programa sócio-e-
ducativo e cultural abrange 
diversas atividades extras 
com o intuito de aproximar os 
jovens de todo o País aos Va-
lores Olímpicos e ao exemplo 
positivo da prática esportiva.

A presidente Dilma Rousseff can-
celou viagem que faria à Grécia este 
mês para acompanhar a cerimônia 
de acendimento da tocha dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 na cidade de 
Olímpia, informou o comitê olímpico 
da Grécia ontem, em meio à tramita-
ção do processo de impeachment no 
Congresso Nacional.

A cerimônia realizada no local de 
origem dos Jogos Olímpicos da Grécia 
antiga tradicionalmente marca a con-
tagem regressiva para a maior com-
petição multiesportiva do mundo. O 
evento dá início ao revezamento da 
tocha olímpica até a cerimônia de 
abertura da Olimpíada.

“A presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, cancelou sua presença no 
evento, de acordo com informação 
fornecida ao Comitê Olímpico Helêni-

co pela embaixada do Brasil”, disse o 
comitê grego.

Estava previsto que Dilma compa-
recesse ao evento em Olímpia em 21 
de abril ao lado do presidente grego, 
Prokopis Pavlopoulos, e do chefe do 
Comitê Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach.

Em contato com o UOL Esporte, 
a assessoria do Palácio do Planalto 
não confirma a agenda da presidente 
para a data do evento na Grécia

A cerimônia vai ocorrer dias 
após a data prevista para a votação 
do impeachment de Dilma pelo ple-
nário da Câmara dos Deputados, em 
17 de abril. Se for aprovado, o pro-
cesso será encaminhado ao Senado. 
O Rio vai receber os primeiros Jogos 
Olímpicos da América do Sul de 5 a 
21 de agosto.

Presidente Dilma Rousseff cancela viagem para solenidade na Grécia
ACENDIMENTO DA TOCHA OLÍMPICA

Comitê Olímpico da Grècia informou que a presidente Dilma não irá à cerimônia da Tocha

O plenário do Senado aprovou 
na última quinta-feira a liberação de 
R$ 490,5 milhões para a organização 
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
O único voto contra foi do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP).

A medida provisória 710/2016 abriu 
crédito extraordinário no valor total de 
R$ 1,47 bilhão, que foram divididos en-
tre os ministérios da Justiça, da Defesa, 

da Integração Nacional, da Cultura e do 
Turismo e também para o pagamen-
to de encargos financeiros da União. A 
proposta de liberação de verba segue 
agora para promulgação.

Desse total de R$ 1,47 bilhão, foi 
destinado R$ 490,5 milhões para as se-
guintes áreas relacionadas à Olimpíada: 
ministério da Justiça (R$ 300 milhões 
para segurança nas Olimpíadas 2016); 

ministério da Cultura (R$ 85 milhões 
para realização de atividades culturais 
nas Olimpíadas 2016); ministério da De-
fesa (95,50 milhões para garantia da lei e 
da ordem durante as Olimpíadas 2016); 
ministério do Turismo (10 milhões para 
revezamento da tocha olímpica);

Recentemente, o Estado do Rio de 
Janeiro reduziu drasticamente o orça-
mento do Comitê Rio 2016, por causa 

da grave crise financeira que o Estado 
atravessa. Ocorreram cortes em diversas 
áreas, incluindo arquibancadas, insta-
lações temporárias, transporte para as 
delegações e até os quartos da Vila dos 
Atletas. Um evento-teste marcado para 
o fim de abril foi cancelado devido ao 
atraso na montagem da pista do veló-
dromo, e contratos com as construtoras  
foram rescindidos. 

Senado aprova liberação de R$ 490,5 milhões para Rio 2016

O atletismo é uma das modalidades dos Jogos Escolares da Juventude que este ano será disputado em João Pessoa com a participação dos 27 estados mais o DF

FOTO: Agencia Brasil



Jorginho mantém atacante Thalles
vasco x madureira
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O Vasco não deve ter 
muitas mudanças no time ti-
tular para a partida diante do 
Madureira, hoje, às 18h30, 
em São Januário. Thalles trei-
nou como titular no último 
coletivo da equipe, o que in-
dica que o colombiano Rias-
cos deve seguir no banco.

Riascos é o artilheiro do 
Vasco na temporada e voltou 
no clássico contra o Flamen-
go após ficar um mês afasta-
do por conta de um edema 
grau 1 na coxa direita. Havia 
a expectativa de que ele vol-
tasse ao time titular diante 
do Volta Redonda, mas a di-
retoria liberou o jogador a ir 
até a Colômbia acompanhar 
o nascimento do filho.

Com contrato de em-
préstimo próximo do fim, 
Riascos não deve continuar 
em São Januário. O Cruzeiro, 
dono dos direitos econômi-
cos do jogador, quer vencer 
e vê com bons olhos até a 
utilização dele lá pela Toca 
da Raposa. Sem dinheiro, o 
Cruz-Maltino não pensa em 
comprá-lo e a chance dele 
permanecer na Colina é re-
novando o empréstimo.

O time titular deve ter 
apenas uma mudança no 
treino: Henrique no lugar de 
Julio Cesar. A escalação deve 
ser Martin Silva, Madson, 
Luan, Rodrigo e Henrique; 
Marcelo Mattos, Júlio dos 
Santos, Andrezinho e Nenê; 
Jorge Henrique e Thalles.

Flamengo x Boa Vista
Mancuello chegou com 

expectativa grande, já que o 
Flamengo procurava um ca-
misa 10 há alguns meses. O 
argentino estreou bem e não 
demorou para ganhar a con-
fiança da torcida e da comis-
são técnica. Quando começa-
va a se firmar no time, sofreu 
lesão no joelho esquerdo e 
passou a frequentar o depar-
tamento Médico. Fora desde 
o fim de fevereiro, o apoiador 
está de volta ao time e reto-
mará a titularidade já contra 
o Boavista, hoje, às 16h, em 
Volta Redonda. Isso permitirá 
o Muricy Ramalho, finalmen-
te, ter o time ideal em campo.

No último treinamento, 
Mancuello já treinou entre os 
titulares. Assumiu a posição 
de Ederson e fez dupla ao lado 
de Alan Patrick no meio de 
campo. A dupla, inclusive, tem 
sido muito elogiada pelo téc-
nico Muricy Ramalho nos últi-
mos jogos, quando já projeta-
va os dois no time titular para 
a sequência da temporada.

A entrada de Mancuello 
fez também com que o Fla-
mengo mudasse o esquema 
do início da temporada. O 
4-3-3, com dois atacantes 
abertos pelas pontas não é 
mais o escolhido para iniciar 
os jogos. O treinador optou 
pelo 4-4-2, com Mancuello e 
Alan Patrick mais centraliza-
dos, servindo a dupla de ata-
cantes: Marcelo Cirino, que 
barrou Sheik, e Guerrero.

Calendário da CBF não vai mexer no Paulistão
Com contrato renovado 

até 2021, o Paulistão virou 
o único campeonato 'into-
cável' nas discussões que se 
desenrolam no Comitê de 
Reformas da CBF sobre mu-
danças no calendário a par-
tir da próxima temporada. O 
estadual é hoje o que mais 
paga no País, com mais de 
R$ 100 milhões anuais dis-
tribuídos entre seus mem-
bros, e não deve ter o seu 
número de datas alterado.

A sugestão feita em en-
contro na última quarta-fei-
ra, na sede da CBF, no Rio de 
Janeiro, é de que os demais 
sejam reduzidos.

Ao lado do Fluminen-
se, o Flamengo propôs, por 
exemplo, que a diminuição 
no número de participantes 
do Carioca seja de 16 para 
10 clubes em 2017 e não 12, 
como prefere a maioria para 
evitar uma desvalorização 

MUDANÇAS PARA 2017

O plano de Neymar para con-
vencer o Barcelona a liberá-lo a 
participar tanto da Copa América, 
quanto do torneio de futebol dos 
Jogos Olímpicos do Rio 2016 inclui 
jogar apenas o mata-mata da pri-
meira competição, segundo reve-
lou ontem o jornal catalão "Mun-
do Deportivo".

A publicação afirma que 
interesses comerciais pressio-
nam Neymar em relação a Copa 
América. A participação apenas 
a partir das quartas de final solu-
cionaria parte da principal preo-
cupação do Barcelona: que, se jo-
gasse as duas competições, ficaria 
sem tempo de descanso.

O Brasil estreia na Copa Amé-
rica Centenário, a ser realizada 
nos Estados Unidos, em 4 de ju-
nho em Pasadena e joga quatro 

dias depois em Orlando, após 
longa viagem. O último compro-
misso da primeira fase acontece 
no dia 12, em Boston. Neymar 
perderia todos esses jogos, se-
gundo o jornal.

O mata-mata da Copa Améri-
ca será realizado entre os dias 16 
e 26 de junho, sendo essa última 
a data da final. O torneio mascu-
lino de futebol na Olimpíada tem 
início em 4 de agosto e será deci-
dido no dia 20.

Neymar já manifestou publi-
camente seu desejo de jogar as 
duas competições, mesma vonta-
de da CBF, que viajou à Espanha 
para conversar com o Barcelona. 
O clube, por sua vez, afirma não 
ter problema com o atacante na 
Olimpíada, mas não o liberaria 
para os dois torneios.

atacante quer participar da copa américa e olimpíadas
NEYMAR

abrupta da competição. A 
preocupação tem motivo de 
ser.

Existe ainda outro fator: 

a Primeira Liga, que nasceu 
em sua primeira edição 
como um movimento preo-
cupado mais preponderan-

temente com o seu fortale-
cimento político do que com 
o lado técnico, definiu, em 
reunião recente, que preten-

de saltar de cinco para sete 
datas em 2017. A partir des-
se crescimento, ela calcula 
faturar até R$ 100 milhões 
no próximo ano, 'esvazian-
do' indiretamente os estadu-
ais. A entidade não se opõe à 
manutenção dos estaduais 
com mais de 12 datas, mas 
fez a ressalva na CBF de que 
os seus membros não pode-
rão entrar em campo mais 
vezes do que isso.

Ao todo, em um calen-
dário que evitaria conflitos 
com as datas Fifa das sele-
ções, a conta é de que exis-
tiriam 76 datas oficiais para 
serem trabalhadas no fute-
bol brasileiro.

Além da CBF e dos pró-
prios clubes, participam das 
reuniões Comitê de Refor-
mas representantes tam-
bém das federações paulis-
ta, mineira e baiana, dentre 
outras.

Apesar de não mexer no Paulistão, outros campeonatos devem sofrer alterações no próximo ano

mancuello é a 
novidade do 
Flamengo para 
o jogo decisivo 
contra o Boa 
vista hoje na 
cidade de volta 
redonda Neymar não atravessa uma boa fase na seleção nos jogos das Eliminatórias

Depois de empatar com 
o Volta Redonda, o 
Vasco tenta recuperar 
a liderança do Estadual

FoTos: reprodução

Riascos continua no 
banco, apesar da boa 
fase que atravessa
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A agradável cidade de Sousa sempre 
disputou com as cidades vizinhas de Patos e 
Cajazeiras a hegemonia do futebol do Sertão 
paraibano.  Hoje ela possui a forte equipe 
do Sousa – o Dinossauro do Sertão – dis-
putando com os grandes times de Campina 
Grande e João Pessoa o título de campeão 
do Estado, taça essa que já conquistou por 
duas vezes, em 1994 e em 2009.

Porém, no longínquo ano de 1974, um 
grupo de desportistas da “Cidade Sorriso” 
fundou o Atlético Sport Club, com as cores 
azul, vermelha e branca. Aquela agremiação 
saudosa e aguerrida mandava os seus jogos 
no Estádio Municipal Antonio Mariz, o Mari-
zão, local que era quase imbatível.

O Atlético de Sousa, como ficou conhe-
cido e temido na década de setenta, dispu-
tou o Campeonato Paraibano da Primeira 
Divisão por três anos consecutivos, 1975, 
1976 e 1977, obtendo boas classificações e 
vitórias expressivas.  Era uma época de eu-
foria e de crescimento do nosso futebol pois 
os estádios – Almeidão e Amigão - tinham 
sido recém-inaugurados e a antiga CBD, 
hoje CBF passara a incluir os nossos clubes 
nas competições nacionais.

O seu melhor jogador, o centroavante 

Você lembra  do Atlético de Sousa?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

“Edilson”, foi uma lenda no Sertão conseguiu 
a proeza de ser o artilheiro do Campeonato 
Estadual por dois anos seguidos, quando mar-
cou 13 gols em 1975 e 16 em 1976 vestindo 

as cores do Atlético de Sousa. Edilson recebeu 
vários convites de clubes grandes do Nordes-
te e do Sul do País, chegou inclusive a jogar 
uma temporada no Botafogo da capital.

Ao lado desse craque e artilheiro o 
esquadrão do Sertão possuía excelentes 
jogadores, mesclando atletas jovens 
com os experientes, como Gerlúcio, 
Zamba e Nego Di. O conjunto daque-
la equipe e o preparo físico também 
chamavam a atenção da imprensa e do 
torcedor.

No primeiro ano em que disputou o 
Campeonato Estadual da Primeira Divi-
são, em 1975, não só teve o artilheiro da 
competição, que foi Edílson, como con-
quistou o quinto lugar na classificação 
geral, obtendo cinco vitórias, um empate e 
quatro derrotas.

Os torcedores que acompanham o 
nosso futebol desde a inauguração dos 
estádios acima citados  vão recordar com 
saudade da classe do jogador Gerlúcio, 
da disposição de Zamba, da aplicação de 
Nego Di e principalmente dos dribles, das 
arrancadas e dos belíssimos gols marca-
dos pelo artilheiro Edilson.     

Mesmo tendo desaparecido do 
cenário futebolístico do Estado, aquela 
agremiação escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na belíssima 
história do futebol paraibano.

João Pessoa será, neste sá-
bado, a sede Brasileira e Mun-
dial do Triathlon.  É que a capi-
tal paraibana reúne 400 atletas 
do País e do exterior durante o 
Campeonato Brasileiro de Tria-
thlon Olímpico 2016,  compe-
tição esta que vale vaga para o 
Campeonato Mundial, no mês 
de setembro, em Cozumel, no 
México. A Paraíba está repre-
sentada por 60 atletas, com 
destaque para Mário André Ro-
cha, Karine Shimenes e Antônio 
Marcos (tricampeonato brasi-
leiro).

Em etapa única, o Cam-
peonato Brasileiro é uma reali-
zação da Federação Paraibana 
de Triathlon, com chancela da 
Confederação Brasileira. A lar-
gada está prevista para as 7h, na 
Praia do Cabo Branco. É ofereci-
do R$ 15 mil de premiação em 

dinheiro (masculino e feminino 
Elite e Sub-23, conforme ordem 
de chegada, de acordo com o 
Manual de Regras da CBTri).

De acordo com o presi-
dente da Federação Paraibana 
de Triathlon, Márcio Córdula, a 
premiação será realizada após a 
chegada do último atleta. “Serão 
oferecidos troféus para os cinco 
primeiros dentre Elite e Sub-23 
e primeiros colocados de cada 
categoria. Medalhas do segun-
do ao quinto colocados de cada 
categoria, bem como medalha 
de participação para todos que 
completarem a prova”, disse.

As disputas serão nas pro-
vas de natação , com 1.500 me-
tros; ciclismo, 40km e corrida, 
10km. Quatrocentos atletas, re-
corde brasileiro de participan-
tes, disputam o primeiro lugar e 
a vaga para o Campeonato Mun-
dial. “A Paraíba disputa com uma 
equipe bem treinada e prepara-
da que pode garantir o primeiro 
lugar”, afirmou Márcio Córdula, 
presidente da federação. 

Márcio Córdula informou 
que se trata do maior Campeo-

nato Brasileiro de Triathlon dos 
últimos anos, com um número 
recorde de inscritos e que a Pa-
raíba, com sua realização, entra 
para a história deste evento na-
cional e internacional. A disputa 
reúne o que tem de melhor no 
País e será feita uma grande fes-
ta do esporte em solo paraiba-
no. “Pela seriedade e confiabili-
dade dos atletas, a Paraíba está 
de parabéns em sediar uma dis-
puta importante. Quem ganha é 
o esporte da terra que buscará 
fazer uma grande competição 
para o País”, avaliou o dirigente.

Além dos paraibanos fa-
voritos, outros brasileiros tam-
bém são destaques do campeo-
nato. Entre as “feras” brasileiras 
que podem subir ao pódio e 
também consideradas favoritas, 
estão, Wesley Matos e Manoel 
Messias, ambos fazem parte 
da Seleção Brasileira e brigam 
por vaga olímpica. O atual cam-
peão da prova é o carioca Diogo 
Scleind, que estará nas Olimpía-
das no Rio de Janeiro, que acon-
tecerão no segundo semestre 
deste ano. 

Paraíba terá 60 atletas 
na disputa que ocorre na 
Praia do Cabo Branco 

Brasileiro vale vaga no Mundial
TRIATHLON EM JOÃO PESSOA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Confederação Brasileira de 
Atletismo, juntamente com a Fe-
deração Paraibana de Atletismo, 
promove nos dias 16 e 17 deste 
mês, em João Pessoa, a Clínica de 
Mini-Atletismo, destinados a pro-
fessores e estudantes de Cursos 
de Educação Física. Com vagas li-
mitadas a 80 inscritos, o evento 
será ministrado por Jallysson Jader 
Monteiro de Araújo e será reali-
zado no Auditório e Pista de Atle-
tismo da Universidade Federal da 
Paraíba, campus I, na capital.

“Uma Clínica de qualificação 
e capacitação aos participantes”, 
disse Pedro Almeida, diretor téc-

nico da Federação Paraibana de 
Atletismo. As inscrições, segundo 
ele, são gratuitas e, após preen-
cher o número máximo de 80 parti-
cipantes, não haverá prorrogação 
de inscrições e nem a ampliação 
no número de participantes.

De acordo com o diretor téc-
nico da federação, as inscrições 
devem ser feitas até o próximo dia 
13, via o endereço eletrônico pb@
cbat.org.br, quando o interessado 
solicitará a ficha de inscrição. Além 
da Confederação e Federação Pa-
raibana de Atletismo, a Clínica de 
Mini-Atletismo conta com apoios 
do Departamento de Educação Fí-
sica da UFPB e Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer do Governo 
do Estado – Sejel/PB.

Federação promove clínica
a professores e estudantes

ATLETISMO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Foto: Roberto Guedes/Divulgação



Exposição “Intactile”, de 
Emanuelly Assuéria está 
em cartaz em CG
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Carlos Pereira presta  
homenagem ao cronista 
Martinho Moreira Franco
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Clima junino toma conta 
de Campina Grande, veja 
na coluna de turismo
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Projeto selecionado no Edital 2015 
do Fundo de Incentivo à Cultu-
ra (FIC) Augusto dos Anjos, do 
Governo do Estado, o espetáculo 
intitulado Ópera do Pandeiro, 
montagem do grupo Bichoderuma 
e cujo texto é assinado por Mizael 
Batista - que também divide a 

direção com Genário Dunas -, estreia tempo-
rada hoje, a partir das 20h. no Teatro Ednaldo 
do Egypto, localizado em João Pessoa, onde 
permanecerá em cartaz - sempre aos sábados 
e domingos, no mesmo horário - até o dia 1º 
de maio. De cunho biográfico, o gênero da 
peça é narrativo poético-musical e retrata 
o nascimento, obra, vida e morte do músico 
paraibano Jackson do Pandeiro (1919 - 1982), 
considerado o Rei do Ritmo. Os ingressos 
para o público custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia) e a Classificação Livre.   

“O espetáculo é um auto de Natal parai-
bano, pois começa com uma incelença, canto 
tradicional no Nordeste entoado para enco-
mendar a alma, mas que, no caso da Ópera 
do Pandeiro, é utilizado para celebrar a vida, 
pois, para nós, Jackson do Pandeiro não mor-
reu, pois vive através da obra que nos deixou”, 
ressaltou para o jornal A União o produtor 
da montagem, Valdir Santos, que elaborou o 
projeto da peça aprovado pelo FIC Augusto 
dos Anjos. “Esperamos que as escolas levem 
os alunos para assistir, pois a nova geração 
precisa saber quem é Jackson do Pandeiro”, 

disse ele, salientando, ainda, que esse é um 
trabalho inicial, como preparativo para a 

comemoração do centenário de nasci-
mento do Rei do Ritmo em 2019.

A propósito, Valdir Santos 
elogiou o FIC Augusto dos Anjos, 
para quem essa lei contribuiu para a 
execução da montagem da Ópera do 
Pandeiro, já apresentada no Teatro 
Lima Penante, em João Pessoa, e 

nas cidades de Campina Gran-
de, Alagoa Grande, Guarabira e 
Cabedelo. “O Fundo de Incentivo 
à Cultura é essencial, fundamen-

tal”, disse ele. A peça tem patrocínio 
da Secretaria de Estado da Cultura da 

Paraíba, Funarte (Fundação Nacional de 
Artes) e Ministério da Cultura, com apoio da 

Universidade Federal da Paraíba, por meio da 
pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitá-

rios e Coordenadoria de Extensão Cultural.
O auto natalino conta o nascimento do 

menino José, na verdade o Jackson do Pan-
deiro, ocorrido na cidade de Alagoa Grande. 
Depois, o enredo passa para um guerreiro 
aboiador, numa narrativa inspirada no cordel, 
no qual um profeta anuncia o predestinado e 
brincantes fazem muita celebração para a che-
gada da criança. Outras passagens estão in-
cluídas na trama: o presságio de uma cigana; 
a primeira escola de Jackson; sua presença na 
feira, acompanhado pela própria mãe, Flora 
Mourão, e a frequência ao Cassino Eldorado, 
ambos em Campina Grande; as apresentações 
na Rádio Tabajara, em João Pessoa; a explosão 
do primeiro sucesso, em Recife, até culminar 
com a ida ao Rio de Janeiro.

“A encenação, que é feita ao vivo por 
atores, dançarina e cantora, vislumbra a 
autenticidade regional, uma linha autoral 
com artistas locais e letras eternizadas por 
Jackson e seus ritmos diversos”, destacou, 
também, Mizael Batista, um dos diretores do 
espetáculo, que se originou em oficina que 
ele realizou em 2013, em Alagoa Grande. 
A propósito, dos 25 integrantes do elenco, 
cinco são naturais daquela cidade, localizada 
na região do Brejo do Estado. 

Os integrantes do elenco são os seguin-
tes: Isaias Vicente, Leidgan Araújo, Chris 
Mauricio, Ângela Beijo, Mylene Martins, Jozam 
Domingos, Honorato Irmão, Cláudio Correia, 
Shilon Gama. Os músicos são Honorato Irmão 
(sanfona), e Jozam Domingos (violão). No 
vocal estão Ângela Beijo e Jozam Domingos. 
O espetáculo tem, ainda, as participações 
especiais de Luciana Oliveira, Marcus Vini-
cius, Allcemy Araújo e do Grupo de Teatro e 
Dança Creusa Pires. Já a direção musical é de 
Jozam Domingos; coreografia de Adalberto 
Fernandes; cenografia de Leonardo Macedo e 
iluminação de Nilson Silva.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.comm

Serviço

Cenas
biográficas

Espetáculo Ópera do Pandeiro, que estreia
hoje no Teatro Ednaldo do Egypto, na

capital, é uma homenagem ao Rei do Ritmo

Cenas da peça que retrata 
a trajetória de Jackson do 
Pandeiro, com patrocínio do 
FIC Augusto dos Anjos

n Espetáculo: Ópera do Pandeiro
n Grupo: Bichoderuma
n Direção: Mizael Batista e Genário Dunas, 
n Temporada: Sempre aos sábados e 
domingos, até 1o de maio
n Hora: 20h
n Local: Teatro Ednaldo do Egypto, em João Pessoa
n Endereço: Rua Maria Rosa, no 284, bairro de Manaíra
n Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
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Celso Cirne, o
visionário de moreno

Ramalho
LeiteMartinho chegou aos 70!

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Há dez anos, quando Martinho Moreira Franco  
completou 60 anos com uma grande festa no Jangada 
Clube, muito bem organizada por Goretti Zenaide, 
com direito a camiseta, bebidas, comidas, discursos e 
lágrimas, escrevi o texto que agora reedito por não ter 
condições de fazer coisa melhor.

“Menino órfão de mãe, criado pela tia Ilza que lhe 
dedicou todo o carinho maternal, nascido e crescido no 
Jaguaribe da minha infância, eis que Martinho Moreira 
Franco, do alto dos seus mais de 1 metro e 80, chega 
aos 60 anos. E o faz de forma gloriosa “comme il fault” – 
como dizem os franceses. Com pompas e circunstâncias, 
diria o romântico Luiz Augusto Crispim ou no verdor dos 
anos – acrescentaria Gonzaga Rodrigues.

De Martinho, nascido Luiz (em homenagem ao pai, 
a quem conheci embora à distância), morador da rua da 
Palmeira, registro três passagens – dentre tantas outras 
que marcam a vida desse festejado cronista da terra. Dos 
mais admirados, com toda justiça.

Quando fui feito professor do Liceu Paraibano, 
aproveitando uma chance que me deu a diretora Daura 
Santiago Rangel, coube-me ensinar Física aos alunos do 
curso Clássico. Então, como meu aluno Martinho se mos-
trou inteligente, de constante bom humor que o levava às 
vezes a se exceder nas tiradas alegres que se transforma-

vam em gostosas e sonoras 
gargalhadas, o que me 

levou, certa vez, a lhe 
advertir com a expres-

são que minha avó 
Mãe Venância, de 
vez em quando, nos 
repassava:

- Muito riso, 
pouco siso...

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

– Você tem quantos ouvi-
dos?

– Dois.
Pois, tudo que sua mãe dis-

ser, deixe entrar por um ouvido e 
sair pelo outro. Depois, faça o que 
quiser. É assim que faço e vivo bem 
com ela. Mulher gosta é de falar; 
deixe-a falar.

Deve ser por isso que os tupis 
chamavam as mulheres de cunhãs, 
que quer dizer “faladeiras”. Terá 
sido com eles que meu pai aprendeu? 
Não sei; sei que ele era muito sábio, 
muito prático. 
Viveu e morreu 
bem, deixando a 
mulher falar.

Lembro-me 
do dia em que um 
amigo veio lhe pe-
dir um aval. Já faz 
tempo, a moeda 
mudou de deno-
minação e valor 
muitas vezes. 
O amigo pediu 
um aval de vinte 
contos, digamos. 
Papai não negou. 
Apenas disse que 
avalizaria cinco. 

– Por que 
você avaliza cinco 
e não avaliza vin-
te? – Perguntou o 
amigo.

A resposta veio rápida:
– Porque cinco eu posso pa-

gar.
Ao que me conste, ele não se ne-

gava aos amigos. Apenas agia dentro 
de suas posses.

Quando morreu um parente mais 
pobre de que nós, ele ouviu de um 

Traços do meu velho pai

Segundo Celso Mariz, o seu  xará Celso Columba-
no da Costa Cirne teria sido o verdadeiro fundador da 
rivalidade que existiu entre Bananeiras e Solânea, notada-
mente, quando essa vila que se chamava Moreno, contava 
com fábricas, tinha comércio crescente,  expandía-se em 
uma planície com perspectiva de  superar a sede munici-
pal. Tornar-se-ia uma porta de saída para os sertões, com 
a certeza da chegada do trem. Para Celso Cirne, a ferrovia 
deveria aportar, diretamente, em Moreno, deixando Bana-
neiras à margem do progresso. Fez gestões nesse sentido 
e conseguiu que a Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Secas (IFOCS) realizasse estudos “a fim de modificar o 
traçado da linha que, escalando a Serra da Borborema, 
teria de penetrar no vale do Rio Curimataú e na região 
das minas de Picuí”*. O trecho era uma continuação da 
Estrada de Ferro Conde D´eu, e partiria de Independência 
(Guarabira) até Picuí, onde o trem nunca chegou.

Celso Cirne foi eleito deputado estadual em 1912, 
juntamente com seu cunhado Solon de Lucena. Celso 
juntava ao seu prestígio pessoal a força política do sogro, o 
comendador Felinto Rocha, que morreria em 1913, antes 
do término do único mandato do genro. Na vitória política 
de Epitácio Pessoa, em 1915, os dois políticos do Brejo já 
estavam unidos. Com os votos de Celso e dos moradores 
da Vila Branca, Solon de Lucena tornou-se chefe político 
de Bananeiras, tomando o trono dos Rocha. Foi a parce-
ria de Solon com seu parente Epitácio que conseguiu o 
prosseguimento da linha férrea até Bananeiras. Em um 
aditivo contratual de 1922 foi incorporada à Great Wes-
tern o trecho entre Borborema e a Boca do Túnel, este em 
construção pelo IFOCS. Se contrapondo, pois,  ao traçado 
idealizado por Celso Cirne, Solon proclamou: “o trem 
chegará a Bananeiras, nem que seja por debaixo da terra”.
Terminado o túnel, o trem chegou em 1925.

Descrito por Celso Mariz como “vulto de esquisita 
singularidade, tão bom, vivaz e inteligente, quão desin-
teressado de si próprio, magnânimo, desorganizado e 
sonhador”  Celso Cirne foi um propulsor do desenvolvi-
mento do Brejo. Fixado em Moreno, ali centrou suas ativi-
dades políticas, sociais e econômicas. Havia muita banana 
na região? - Vamos abrir uma fábrica de doces! Plantamos 
fumo? - Vamos fabricar charutos! Fundou colégios, e 
trouxe professores de fora para aprimorar o ensino. Um 
deles, Álvaro de Carvalho, fez amizade com Solon e com 
ele ingressando na atividade política chegou à presidência 
do Estado após a morte de João Pessoa. Nem sempre as 
iniciativas de Celso Cirne foram vitoriosas. Ele sonhava 
acima da realidade e muitas de suas ações redundaram 
em prejuízo financeiro, mesmo com apoio oficial.

Um decreto do presidente Epitácio, de dois de agosto 
de 1922, autorizou o Ministério da Agricultura a contratar 
com Celso Cirne a instalação de uma fábrica de farinha de 
mandioca no distrito de Moreno, com capacidade para a 
produção diária de duzentas sacas, e concedia um em-
préstimo de 75 contos de reis para o empreendimento. 
Outro edito presidencial, este do dia 30 do mesmo mês e 
ano, abriu um crédito especial ao Ministério da Agricul-
tura para pagar ao industrial morenense. Não se sabe se 
algum dia o governo colheu retorno desse empréstimo, 
mas é sabido que um pequeno fracasso não levava o nosso 
herói ao desânimo.

Os seus planos, às vezes mirabolantes, prendiam o 
ouvinte pela força dos  argumentos, mesmo que revelas-
sem uma distância entre o sonho e a realidade.Coriolano 
Medeiros, patrono  da nossa Academia de Letras, foi seu 
hóspede por uma noite, quando se dirigia a Barra de Santa 
Rosa. Recebido afavelmente em uma mesa farta, mes-
mo cansado da longa caminhada em lombo de animais, 
achegou-se para uma conversa na sala. E se pôs a ouvir. 
Aquele homem era atualizado com as coisas do mundo e, 
os ouvidos de Coriolano, mesmo num corpo fatigado, fica-
ram impressionados com a palestra “afável e cerrada do 
hospedeiro”. Nessa noite, eu não diria que se discutiu, pois 
era Celso que discorria sozinho  sobre o desenvolvimen-
to da região, com a estrada de ferro em Moreno. Saindo 
da órbita local, “conversava sobre o futuro da alimenta-
ção concentrada e na viagem de horas ao Rio, quando a 
aviação pouco subira além da Torre Eiffel e o almoço de 
uma pílula ainda não pesava na maca do soldado alemão”, 
conforme a narrativa de Celso Mariz.

O dia amanheceu ouvindo-se a voz de Celso Cirne. 
Coriolano, o  hóspede, partiu sem conhecer a cama que 
lhe haviam preparado para o pernoite.(*Euclides Pinto,in 
História de Uma Estrada de Ferro no Nordeste)

primo rico a observação de que o pai 
do primo (que era bem situado na vida, 
um político de muito prestígio) não 
teve um caixão daquele. Papai emen-
dou: “tem porque eu dei; e não vou lhe 
pedir para entrar em cota”. 

Quando um colega de trabalho lhe 
perguntou se ele tinha dado dinheiro 
para o candidato da oposição, papai 
respondeu:

– Dei. E dou a você para ir contar a 
nosso chefe.

Um dia, ele capturou um cami-
nhão de algodão sem nota fiscal, de 

pertença do governador 
que o tinha nomeado 
antanho para o Fisco. 
Extraiu o imposto fiado 
e mandou o motorista ir 
embora. Foi procurado 
pelo irmão do gestor 
com a importância devi-
da. – Se você encontrar 
outra situação desta, tire 
a nota e venha buscar o 
dinheiro comigo – disse 
o irmão do chefão.

Ele seguia uma 
orientação política 
diversa da nossa família. 
Um dia, um primo co-
mentou que as amizades 
de meu pai prejudicavam 
nossos parentes. Ele não 
pensou para dizer: “pois 
se minhas amizades lhe 

prejudicam, deixe de vir na minha casa 
que eu deixo de ir na sua”. O parente 
desculpou-se; era o mesmo que pediu 
o aval.

E quando um colega de trabalho 
lhe contou que estava levando chifre da 
esposa, e perguntou o que devia fazer, 
papai respondeu:

– A homem que apanha na cara, 

pai de moça ofendida e marido traído 
eu não dou conselho.

Quando atentaram contra tio 
Zepereira (o coronel de 1930, digo, de 
Trinta) papai foi dos primeiros a sacar 
o revólver. O atentado foi perpetrado 
por um cabo de polícia, na cidade de 
Juru. Perguntei a papai se era verdade 
que o cabo foi esfregado.

– Não pegaram ele como quem 
tira moça pra dançar.

O chefe de polícia foi a nossa casa 
buscar papai para ir capturar dois 
pistoleiros que estavam homiziados na 
Ilha do Bispo. Papai estava doente de 
cama. 

– Vim buscá-lo porque só confio 
em você para essa missão. Quero os 
homens vivos. 

Papai levantou-se da cama, tirou o 
pijama, vestiu o terno (naquele tempo 
os policiais andavam de paletó, gravata 
e chapéu). O Doutor Formiga assistiu a 
cena.

– Você não vai levar nem um 
revólver? 

– Não. O senhor disse que queria 
os homens vivos.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

– A homem 
que apanha 
na cara, pai 
de moça 
ofendida e 
marido traído 
eu não
dou conselho

 

Ele jamais esqueceu a observação e às vezes a 
reproduz, quando nos encontramos e recordamos os 
bons tempos em que vivenciamos a temporada  do 
velho Liceu.

Sua vida amorosa ele a dedicou, por força do destino, 
a duas mulheres com o mesmo nome de Gorete. A primei-
ra, de quem ficou viúvo e que lhe deu os primeiros filhos, 
era filha do saudoso Milton Vieira que – recordo bem 
– muito me ajudou a construir os dois estádios de fute-
bol da Paraíba, no governo de Ernani Sátiro. A segunda, 
sua atual companheira, tocou o barco criando – como se 
fossem  dela – os três filhos que a primeira Gorete tinha 
trazido ao mundo, além dos dois de sua origem.

Assim, Martinho construiu uma bela família, nu-
merosa e feliz que junta aos amigos e colegas, o home-
nageou, no sábado passado, cantando com ele, sorrindo 
com ele e até chorando com ele – emocionados ao som de 
“Emoções”, imortalizada pelo rei Roberto Carlos.

O segundo registro é ligado ao futebol – uma das 
nossas paixões. Convidado para ver, pela televisão, a 
final do Campeonato Carioca de 1989 entre Flamengo 
x Botafogo, na casa do meu irmão Zé Humberto, não 
se fez de rogado. Ao lado de torcedores alvinegros, ele 
em absoluta minoria, foi de uma elegância sem par. 
Curtiu conosco o título do Botafogo, conquistado após 
longos 17 anos de jejum. Então, tomamos um belo porre 
e saímos abraçados, meio-irmãos, meio rubro-negros, 
meio-botafoguenses...

O terceiro e último registro, este com um toque de 
saudade e de tristeza, disse-o Martinho a mim, quando 
o abracei naquela festa de sábado, de tantos amigos: 
aqui está faltando uma pessoa que, com certeza, estaria 
presente, se pudesse. Era a ausência sentida de Tarcísio 
Burity, seu amigo e admirador, que nunca lhe poupou 
elogios e de quem se tornou amigo inseparável.”

Esse foi o texto que escrevi naquele ano e que agora 
fecho com os meus mais escolhidos votos de parabéns, 
pelo 70o aniversário de Martinho Moreira Franco co-
memorado  na última quarta-feira, dia 6. Agora que ele 
entrou novamente na minha faixa etária (?) rogo a  Deus 
para que   continue a  cobrir-lhe  de bênçãos.
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Roteiro

 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]

 

Em cartaz

Exposição

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Mostra de Emanuelly Assuéria 
em cartaz em Campina Grande

Serviço

“É isso que quero pro resto da vida. 
Então é gratificante ter reconhecimento 
pelo meu trabalho, já que sempre me 
esforço tanto pra dar o melhor de mim em 
todos eles”, afirmou empolgada a artista 
visual e plástica, Emanuelly Assuéria, que 
abriu ao público campinense na últi-
ma quinta-feira  a exposição intitulada 
“Intactile” na galeria Irene Medeiros, do 
Teatro Severino Cabral.  A jovem, que tem 
apenas 18 anos, conta por meio de suas 
obras a história de uma personagem onde 
ela define nossas experiências e sensações 
humanas como intangíveis. 

As obras ficam em cartaz até o 
final desse mês e podem ser visitadas 
de segunda a sábado, das 8h às 21h com 
entrada gratuita.

Falando um pouco mais sobre o 
conceito e meio que as obras da artista 
permeiam, Emanuelly Assuéria dis-
se que a inspiração pra série de nove 
imagens veio de um diálogo de seu filme 
favorito, Waking Life, onde uma das 
personagens define nossas experiências 
e sensações humanas como intangíveis, 
falando sua opinião acerca do nascimen-
to da linguagem. 

Além disso, como poética as imagens 
presentes nos painéis demonstram a quase 
impossibilidade de comunicação e de co-
nexão entre os seres humanos, ao mesmo 
tempo em que estes mantêm ligações 
transitórias.

“A partir do filme traduzi a palavra 
“Intangível” para o latim, “língua mãe” 
do nosso português, que como todos os ou-
tros idiomas, foram criados pela necessi-
dade do ser humano sair de seu isolamen-
to individual”, completou a artista visual. 

 

Alcione comemora 40 anos de carreira 
com grandes sucessos hoje na capital

Comemorando mais de 40 anos de carreira sólida, acon-
tece hoje no Teatro Pedra do Reino o show da emblemática e 
marcante Alcione. A Marron, que promete levar o público da 
capital a uma extrema euforia, preparou para o seu show um 
repertório com seus maiores sucessos “Não deixa o Samba 
Morrer”, “Gostoso Veneno”, além de “Juízo final” de demais 
canções que percorreram sua carreira. O show, tem início às 
21h30, e os ingressos tem valores que vão de R$ 120 inteira 
a R$ 40 meia-entrada.

Show

Marmelada ou morte!

Nos idos de 1960-70, bem no estilo do hebdomadário 
“Pasquim”, considerado imprensa alternativa de contestação, 
circulou em João Pessoa o semanário “Edição Extra”, tabloi-
de patrocinado pelo empresário Valdez Juval e produzido 
por um grupo de jornalistas, no qual eu me incluía, de que 
também participavam Anco Márcio, Elpídio Navarro, Luiz 
Andrade, Pedro Santos (esses in memoriam), Carlos Aranha 
e Marcos Tavares, os chargistas Marciel e Luzardo, e mais 
alguns colaboradores locais e do Recife, os quais o drive da 
minha memória já deletou pelo efeito do tempo.

Mas ainda lembro uma das manchetes (era o título da 
principal chamada ilustrada com uma única e grande foto 
do tamanho da página), cuja matéria continha denúncia 
contra um órgão governamental, em que algum dos seus 
dirigentes cometera improbidade administrativa com 
obtenção de benesses para si e, certamente, para quem 
fosse da sua cambada. 

A manchete era mais ou menos assim: “Marmelada para 
nenhum ou nos locupletemos todos”, parodiando um dos 
lemas que o cronista Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, 
adotara em seu Febeapá (Festival de Besteiras que Assola o 
País), para protestar contra o estado de coisas a que havia 
chegado o Brasil nos anos iniciais da ditadura militar de 
1964: “Restaure-se a moralidade ou locupletemo-nos todos”.   

Viajando no tempo para o último dia de março passa-
do, assistimos ao fato de a Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
denúncias contra sete políticos do Partido Progressista 
(PP): Arthur Lira (AL), Mário Negromonte Jr. (BA), Luiz 
Fernando Faria (MG), José Otávio Germano (RS), Roberto 
Britto (BA) e os ex-deputados Mário Negromonte (BA) 
e João Alberto Pizzolatti (SC).

Os sete (até parece conta de mentiroso) denunciados 
cometeram os crimes de ocultação de bens e corrupção 
passiva. O ex-deputado Negromonte Jr. leva, de quebra, 
dois crimes extras: o de organização criminosa e pela 
tentativa de atrapalhar as investigações. 

Além dessas denúncias da PGR, os sete ilustres pepis-
tas continuam investigados pelo STF em outros procedi-
mentos: Pizzolatti consta em quatro inquéritos, Lira apa-
rece em três, Germano em dois e os demais em um cada. 
Isso é o que se soma, por enquanto, com base em delação 
(não seria melhor dizer “colaboração”?) premiada ainda 
não homologada pelo Supremo.

Causa muito espanto que há muito mais gente co-
mendo marmelada do que a nossa bondosa mente pode 
imaginar. Pra se ter ideia, em recente levantamento reali-
zado pela Rádio CBN consta que 222 dos 594 deputados e 
senadores têm pendências no Supremo Tribunal Federal! 
Eles representam 37% do Poder Legislativo brasileiro!

A situação torna-se mais grave porque essas “Exce-
lências” não respondem apenas por crimes eleitorais e 
contra a administração pública, mas entre eles há quem 
também esteja respondendo por homicídio, sequestro e 
tráfico de drogas. Vale ressaltar que corrupção e tráfico 
de drogas, em alguns países, são crimes punidos com 
pena de morte. Lá não tem marmelada, não! 

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de abril de 2016

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).

FoTo: Divulgação

Telas retratam sensações humanas

ZÉ MEIoTA

Humor Tônio

Sendo feitas por meio da técnica de 
pontilhismo em nanquim sob papel Can-
son, a jovem artista permeia uma linha 
tênue entre as inspirações de momento 
e de seus sentimentos. Suas criações são 
variáveis, fazendo dessa forma com que 
ela sempre crie em sua mente uma poéti-
ca que envolva a obra construída. 

“Muitas vezes eu crio toda uma poé-
tica na mente, e faço algumas anotações 
e só depois construo obras que acredito 
representarem a proposta que construí. 
Em outros momentos, eu me aventuro em 
fazer obras avulsas e às vezes acontece 
de elas se entrelaçarem e acabarem por 

expressar uma linearidade de temas, daí 
junto elas e a partir disso construo a poé-
tica”, explicou a jovem artista Emanuelly 
Assuéria.

Por ser a sua primeira vez ao expor 
sozinha, a artista visual acredita que seu 
trabalho seja encarado por maduro, em-
bora ela afirme que essa maturidade seja 
relativa e que não chegará por completo. 

“Estar expondo sozinha pela primeira 
vez me traz um sentimento de gratidão 
imensa, pois, por ter começado a produzir 
no meio das artes visuais muito cedo, desde 
mais ou menos os 14 anos, acredito já ter 
um trabalho um tanto quanto maduro. Me 
sinto segura em mostrar isso pro mundo 
e afirmar com todas as letras que sou uma 
artista visual. 

Além do filme, Waking Life, que foi a 
base de inspiração para construção da ex-
posição, a artista admira alguns artistas pa-
raibanos, brasileiros e estrangeiros. “Como 
prefiro valorizar aquilo que tenho contato, 
pois experimento diretamente, gosto muito 
do trabalho de um artista campinense cha-
mado Flaw Mendes, que já foi meu profes-
sor. Além dele há vários outros como Van 
Gogh, Michelle Doll, Clare Elsaesser, Marcos 
Beccari, Kris Lewis, Ozabu, entre outros”, 
revelou. 

Uma novidade para 2016 é que a 
artista já está com trabalhos e novos pro-
jetos encaminhados para serem expostos. 
Até o momento não tem data ou o que 
seria, mas se sabe que seriam projetos 
que incluem parceria de outros artistas. 
“Tenho ideias e alguns projetos já encami-
nhados, incluindo parcerias. Entretanto, 
ainda estão em fase de estudo”, comentou 
Emanuelly Assuéria.



Turismo

Evento de atividades criativas com foco na produção 
associada ao turismo foi formatado para acontecer sempre 

no primeiro sábado de cada mês em Campina Grande

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de abril de 2016

Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte
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Quadrilhando

l  Trilhas 
O mais novo projeto turístico lançado pelo Governo do Estado 

no Litoral Norte ganhou destaque na imprensa nacional. Nas Trilhas 
dos Potiguaras compreende as imediações do município de Baía da 
Traição, e foram descritas no caderno de turismo do jornal Folha 
de S. Paulo da última quinta-feira. O projeto, que foi lançado pelo 
governador Ricardo Coutinho no ano passado, no Dia do Índio, para 
atender o Litoral Norte com o objetivo de valorizar a cultura indíge-
na e incentivar a economia e o fortalecimento do turismo sustentá-
vel na área.O texto da Folha de S. Paulo afirma: “A Trilha dos Poti-
guaras é resultado de um trabalho de levantamento do Governo da 
Paraíba que elencou pousadas, restaurantes, praias, pontos históri-
cos e aldeias indígenas nos 66 km de Litoral do Norte Paraibano”.

l  Caminhada 
O Grupo Amigos da Barreira (GAB) realiza hoje às 9h, a 

‘II Caminhada em Defesa da Barreira do Cabo Branco’. A con-
centração para o evento ocorrerá a partir das 8h, na Praci-
nha de Iemanjá, localizada após o último girador da Praia do 
Cabo Branco, em João Pessoa. 

Foto: Divulgação

l  Feijão
O Clube do Feijão Amigo promove no próximo dia 16, um Almo-

ço de Confraternização a bordo do Catamarã 100% Lazer III, tendo 
como ponto de partida a marina Jacaré Grill, na Praia do Jacaré, em 
Cabedelo, às 9h.  O presidente do clube, jornalista Onaldo mendes, 
informa que o ingresso no valor de R$ 80,00, dá direito ao almoço 
no Bar o Pessoinha em Forte Velho, cachaça Volúpia, cerveja Itaipa-
va, camisa estilizada e animação cultural, com retorno no momento 
do Pôr do Sol do Jacaré. Informações (83) 98850-6888.

l  Jardim Botânico

O Jardim Botânico de João 
Pessoa Benjamim maranhão, lo-
calizado na mata do Buraquinho, 
um dos maiores remanescentes 
de mata Atlântica em área urbana 
do País, teve quase mil visitantes 
espontâneos no primeiro trimestre 
do ano. Vinculado à Superinten-
dência Estadual de Administração 
do meio Ambiente (Sudema), o es-
paço planeja novas atividades no 
segundo trimestre. O número de 
visitantes espontâneos, conforme 
a diretora Suênia Oliveira foi de 
919 pessoas, de janeiro a março 
deste ano, sendo no mês de janei-
ro, período de férias escolares, o 
maior fluxo de turistas, quando o 
espaço ofereceu atividades dife-
renciadas para crianças e também 
um segundo dia da Super Trilha, 
que tradicionalmente acontece 
apenas uma vez por mês. mais 
informações sobre agendamento e 
atividades podem ser obtidas pelo 
telefone (83) 3218-7880.

l  Brejo
A empresa Guiamundo Turismo realiza hoje um “bate e volta”, passan-

do por três municípios do Brejo, dentro da programação Pelos Caminhos 
da Paraíba. Partindo de João Pessoa às 6h o roteiro será iniciado com 
delicioso café da manhã no France Hotel, município de Guarabira. Às 9h o 
destino será o município de Bananeiras para almoço e refrescante banho 
na Bica dos Cocos; a partir das 13h o grupo segue para o município de 
Areia com visitação ao Engenho Triunfo, finalizando o roteiro no I Festival 
do Suco no Restaurante Rural Vó maria. 

l  Festival 

No município de Areia, região 
do Brejo, o Restaurante Rural 
Vó maria realiza hoje, o I Festi-
val do Suco. O evento que visa 
arrecadar verbas para aquisição 
de novos equipamentos para 
Associação do Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade da 
Chã de Jardim (Adesco), localizada 
no Parque Estadual mata do Pau 
Ferro, vai contar com a rifa de 
um carneiro, várias barracas com 
produtos regionais, degustação 
de diversos sabores de suco fei-
tos com a Polpa de Fruta Doce 
Jardim e animação do grupo “Os 
Arrochados do Forró”. A entra-
da custa R$ 5,00 com direito a 
degustação livre do suco. Infor-
mações (83) 988268208 ou (83) 
999982597.

l  Conde
A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) estará levando um grupo de 

jornalistas para o lançamento da III Edição do Festival Gastronômico Sabores 
e Saberes da Costa do Conde, na próxima terça-feira. O lançamento ocorrerá 
a partir das 15h30 no NORD Hotel, em Tabatinga, na Costa do Conde, com 
apresentação dos cardápios que serão oferecidos pelos 21 estabelecimentos 
comerciais que participam do festival. O evento que acontecerá no período 21 
próximo a 8 maio, é organizado pela Associação Comercial Industrial e de Ser-
viços do Conde (ACIC) e conta com o apoio do Governo do Estado por meio 
da PBTur , Sebrae e demais parceiros da iniciativa privada.
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Faltando dois meses para o 
Maior São João, Campina 
Grande já entra em ritmo 
junino atiçando as brasas 
para não apagar a chama. 

È assim que vai funcionar o Quadri-
lhando, novo produto do turismo 
de experiência e vivência por meio 
da economia criativa desenvolvido 
pelos consultores do Sebrae-PB, 
que vai acontecer sempre no  pri-
meiro sábado de cada mês, com 
apresentação de quadrilha junina, 
degustação de comida típica, muita 
alegria e brincadeiras do período 
do São João. 

O evento, que é uma realização 
da Associação das Quadrilhas Juni-
nas, - Asquaju-CG teve sua terceira 
edição realizada no primeiro sábado 
desse mês no Sesi Catolé. A anima-
ção foi geral e contou com apresen-
tação de quadrilha junina a desfile 
de modas, casamento matuto, Te-
atro, trio de forró, comida típica e 
participação de muitos turistas, bem 
como o uso da moeda “Matuto”, cria-
da para circular especificamente nos 
dias de realização do Quadrilhando, 
onde os participantes compram a 
moeda e passam a adquirir todos os 
produtos que são comercializados 
dentro do espaço com ela. 

Satisfeito com a receptivida-
de do público com o novo e anima-
do produto turístico, o presidente 
da Asquaju-CG, Lima Filho, disse 
estar confiante de que ele é um 
produto consolidado, “eu acredito 

que o Quadrilhando já é um pro-
duto consolidado e que em pouco 
tempo ele vai se tornar o maior 
atrativo turístico cultural do Nor-
deste”, informou. A gestora de tu-
rismo do Sebrae-PB, explicou que 
a ideia de criação do Quadrinhan-
do surgiu a partir da consultoria 
de Mirian Rocha e José Carlos Al-
meida, da ACG Turística, contrata-
dos pelo Sebrae-PB.

“O Quadrinhando é um pro-
duto turístico como tantos outros 
que já foram formatados pelo Se-
brae-PB, através da consultoria da 
ACG Turística, de atividades criati-
vas com foco na produção associa-
da ao turismo. Então, logo que foi 
iniciado esse trabalho em Campina 
Grande se percebeu o potencial de 
negócios que tem as quadrilhas ju-
ninas e que não estavam sendo bem 
aproveitadas e foi nesse momento 
que organizamos um grupo e fomos 
conhecer a cidade do samba no Rio 
de Janeiro e lá, eles perceberam que 
podiam ter as quadrilhas como um 
grande negócio”.

Saiba mais

A moeda “Matuto” foi criada para circular 
especificamente nos dias de realização do 

Quadrilhando, onde os participantes compram a 
moeda e passam a adquirir todos os produtos 

Quadrilhando
Produto atividades criativas com foco 

na produção associada ao turismo 
que foi formatado para acontecer 
sempre no primeiro sábado, no pe-
ríodo das 16 às 20 horas, no Sesi-
Catolé, em Campina Grande.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL TAIPU
Processo Administrativo Nº005/2016

Pregão Presencial Nº005/2016
Comunicado

 A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu Pregoeiro, torna 
público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO pela 2º (segunda) 
vez, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de tubos e lajotas para atender a 
necessidade desta Prefeitura. São Miguel de Taipu – PB, 09 de Março de 2016.

Flávio Costa de Lima
Pregoeiro

Processo Administrativo Nº008/2016
Pregão Presencial Nº 006/2016

2º - Aviso de Licitação
 A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu Pregoeiro, 

torna público a quem interessar, que o processo em epígrafe foi declarado DESERTO e que fará 
realizar a 2º (Segunda) chamada às 08:30horas do dia 20 de Abril de 2016, licitação na modalidade 
pregão presencial, cujo objeto é a Locação de ônibus para o transporte de estudantes da zona rural 
e vice versa com motorista e combustível incluso, de acordo com a necessidade desta Prefeitura. O 
Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder. 

São Miguel de Taipu – PB, 09 de Março de 2016.
Flávio Costa de Lima

Pregoeiro

Processo Administrativo nº009/2016 
Pregão Presencial nº007/2016
Adjudicação e Homologação

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Processo em epígrafe, que objetiva: Contratação de empresa para 
fornecimento de peixe, arroz e leite de coco para doação a pessoas carentes deste município: ADJU-
DICO e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Comercial Itambé Ltda, 
CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor de R$27.840.00 referente aos itens I e II e a empresa Frigorífico 
Frango Dourado Ltda – Me, CNPJ: 03.750.630/0001-71, no valor de R$31.680,00, relativo ao item 
III. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório. 

São Miguel de Taipu – PB, 14 de Março de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Processo Administrativo nº010/2016
 Pregão Presencial nº008/2016
Adjudicação e Homologação

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao processo em epígrafe que objetiva: Contratação de empresa para 
fornecimento de Material de limpeza para atender de forma fracionada e de acordo com a necessidade 
desta municipalidade: ADJUDICO e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Comercial Itambé Ltda, CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor de R$109.537,91. Fica o licitante 
convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório. 

São Miguel de Taipu – PB, 14 de Março de 2016. 
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Extrato de Contrato
Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº010/2016 – pregão presencial 

n°008/2016. Objeto: fornecimento de material de limpeza para atender de acordo com a necessi-
dade desta municipalidade; Partes: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu – PB e a empresa 
Comercial Itambé Ltda, CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor de R$109.537,91; Fonte de recursos: 
próprios, fpm, icms, fundeb, fus e programas sociais; Vigência: 31.12.2016. 

São Miguel de Taipu - PB, 16 de Março de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Extrato de Contrato
Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº006/2016 – Inexigibilidade 

n°001/2016. Objeto: Contratação de Serviços Advocatícios Especializados para atuar junto aos 
interesses do município; Partes: Pref. Municipal de São Miguel de Taipu – PB e o ADV. RODRIGO 
OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA – OAB/PB 10.478, CPF:854.703.684 - 91, Contrato no valor de 
R$2.000,00 mensal; Fonte de recursos: próprios, fpm e icms; Vigência: 31.12.2016. 

São Miguel de Taipu - PB, 03/02/2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Extrato de Contrato
Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº007/2016 – Inexigibilidade 

n°002/2016. Objeto: Contratação de Serviços Advocatícios Especializados para atuar junto aos 
interesses do município; Partes: Pref. Municipal de São Miguel de Taipu – PB e o ADV. JOHNSON 
ABRANTES –  SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ:11.663.900/0001-35, Contrato de R$3.500,00 
mensal; Fonte de recursos: próprios, fpm e icms; Vigência: 31.12.2016. 

São Miguel de Taipu - PB, 09 de Março de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Extrato de Contrato
Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº011/2016 – Inexigibilidade n°003/2016. 

Objeto: Contratação de Serviços Advocatícios Especializados com o objetivo de propor ação judicial 
objetivando a suspensão dos parcelamentos previdenciários, fiscais e as obrigações previdenciárias 
correntes perante a União e Receita Federal do Brasil, em decorrência do município de São Miguel 
de Taipu se encontrar em situação de emergência, além da devolução dos valores sequestrados 
do repasse do FPM; Partes: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu – PB e o ADV. Marcelo 
Antônio Rodrigues de Lucena, OAB/PB: 21.734, CPF: 009.705.364-37, Contrato no valor Máximo 
de R$857.905,00 reais sob a forma de pagamento “AD EXITUM”; Fonte de recursos: próprios, fpm 
e icms; Vigência: 31.12.2016. 

São Miguel de Taipu - PB, 04 de Abril de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Processo Administrativo Nº006/2016
Inexigibilidade Nº001/2016
Ratificação e Adjudicação

Nos termos dos elementos constantes da respectiva exposição de motivos que instrui o proces-
so e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à inexigibilidade acima que objetiva: 
Contratação de Serviços Advocatícios Especializados  para atuar junto aos interesses do muni-
cípio, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto ao ADV. RODRIGO 
OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA – OAB/PB 10.478, CPF:854.703.684 - 91, Contrato no valor de 
R$2.000,00 reais mensal. 

São Miguel de Taipu – PB, 01 de Fevereiro de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Processo Administrativo Nº007/2016
Inexigibilidade Nº002/2016
Ratificação e Adjudicação

Nos termos dos elementos constantes da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente o processo acima, que objetiva: Contratação 
de Serviços Advocatícios Especializados para atuar junto aos interesses do município, RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto ao ADV. JOHNSON ABRANTES –  SOCIE-
DADE DE ADVOGADOS, CNPJ:11.663.900/0001-35, Contrato no valor de R$3.500,00 reais mensal. 

São Miguel de Taipu – PB, 07 de Março de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Processo Administrativo Nº011/2016
Inexigibilidade Nº003/2016
Ratificação e Adjudicação

Nos termos dos elementos constantes da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao processo acima, que objetiva: Contra-
tação de Serviços Advocatícios Especializados com o objetivo de propor ação judicial objetivando 
a suspensão dos parcelamentos previdenciários, fiscais e as obrigações previdenciárias correntes 
perante a União e Receita Federal do Brasil, em decorrência do município de São Miguel de Taipu 
se encontrar em situação de emergência, além da devolução dos valores sequestrados do repasse 
do FPM, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto ao ADV. Marcelo 
Antônio Rodrigues de Lucena, OAB/PB: 21.734, CPF:009.705.364-37, Contrato no valor Máximo 
de R$857.905,00 reais sob a forma de pagamento “AD EXITUM”. 

São Miguel de Taipu – PB, 04 de Abril de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

Extrato de Contrato
Publicação do extrato de contrato referente ao proc. adm. nº009/2016 – pregão presencial 

n°007/2016. Objeto: fornecimento de peixe, arroz e leite de coco para doação a pessoas carentes 
deste município; Partes: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu – PB e as empresas Comercial 
Itambé Ltda, CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor de R$27.840.00 referente aos itens I e II e a em-
presa Frigorífico Frango Dourado Ltda – Me, CNPJ: 03.750.630/0001-71, no valor de R$31.680,00, 
relativo ao item III; Fonte de recursos: próprios, fpm, icms e programas sociais; Vigência: 31.12.2016. 

São Miguel de Taipu - PB, 16 de Março de 2016.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

Prefeito

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO
ABRAJET-PB

A Comissão Eleitoral da Abrajet-PB informa que, como não houve nenhuma chapa deferida para 
as próximas eleições da nova diretoria executiva e conselhos fiscal e ético da Associação, concede 
novo prazo de inscrição que vai de 11 a 15 de abril de 2016, das 9h às 12h e de 14h às 17h, na DW 
Eventos, localizada à rua Major Ciraulo, 823, Manaíra, João Pessoa.

Em conformidade com os Estatutos da entidade, a eleição ocorrerá após trinta dias de publicação 
deste edital, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09 de maio de 2016, às 19h, 
em primeira convocação, e às 19h30, em segunda convocação, com o número mínimo legal de 
associados exigido pels Estatutos e com término às 21h. A eleição realizar-se-á nas dependências 
do Tropical Hotel Tambaú.

João Pessoa, 08 de abril de 2016

Dilma nomeia para o cargo indicada pelo PP

Cai diretora da Sudam
A presidente Dilma 

Rousseff exonerou ontem a 
diretora de Administração 
da Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia 
(Sudam), Fátima Pelaes.

Filiada ao PMDB, Fátima 
estava na diretoria da Sudam 
desde agosto do ano passado 
e será substituída por Mar-
gareth dos Santos Abdon, 
indicada pelo PP. O deputado 
federal André Abdon (AP), 
irmão de Margareth, que era 
do PRB, filiou-se recente-
mente ao PP. A exoneração 
de Fátima e a nomeação de 
Margareth foram publicadas 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

Ex-deputada federal, Fá-
tima Pelaes candidatou-se à 
reeleição em 2014 pelo PMDB 
do Amapá e é primeira su-
plente dos deputados Roberto 

Goes (PDT) e Cabuçu Borges 
(PMDB). Ela é presidente do 
PMDB Mulher no Amapá e 2ª 
vice-presidente do Diretório 
Regional do partido no Estado.

Desde a semana passa-
da, quando o PMDB anun-
ciou rompimento com o go-
verno, nomes indicados pelo 
partido têm sido destituídos 
de seus cargos.

Na mesma edição, o 
Diário Oficial publica a exo-
neração do secretário na-
cional de Futebol e Defesa 
dos Direitos do Torcedor do 
Ministério do Esporte, Rogé-
rio Hamam, que é filiado ao 
PRB e coordenador nacional 
de Turismo do partido. Em 
meados de março, o PRB dei-
xou a base aliada ao gover-
no e exigiu a saída do então 
ministro do Esporte, George 
Hilton. Embora tenha se filia-
do ao PROS para permanecer 
no cargo, Hilton foi demitido 
por Dilma no fim do mês.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Em um dia de otimismo 
nos mercados brasileiro e ex-
terno, a moeda norte-ameri-
cana teve a maior queda diá-
ria desde setembro e fechou 
abaixo de R$ 3,60. O dólar 
comercial encerrou ontem 
vendido a R$ 3,597, com baixa 
de R$ 0,097 (-2,63%). Em ter-
mos percentuais, a queda foi a 
maior registrada desde 24 de 
setembro, quando a cotação 
havia recuado 3,73%.

A moeda foi vendida em 
queda durante toda a sessão. 
Nos minutos finais de negocia-
ção, a cotação caiu para abaixo 
de R$ 3,60, encerrando na mí-

nima do dia. A divisa acumula 
queda de 0,15% em abril e de 
8,9% em 2016.

Na bolsa de valores, o 
dia também foi de ganhos. O 
índice Ibovespa, da Bolsa de 
Valores de São Paulo, fechou 
ontem com alta de 3,67%, aos 
50.293 pontos. Essa foi a pri-
meira vez desde o dia 1º que o 
indicador encerrou acima dos 
50 mil pontos.

Várias ações tiveram des-
taque. Os papéis da Petrobras 
subiram 5,53% (ações ordiná-
rias) e 7,27% (ações preferen-
ciais). As ações do Banco do 
Brasil saltaram 11,53%, e os 
papéis da mineradora Vale va-
lorizaram-se 8,19% (ordiná-
rias) e 8,36% (preferenciais).

Dólar tem maior queda 
diária desde setembro
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Porto de 
Cabedelo discute 
gestão eficiente 
durante evento

O Porto de Cabedelo vai 
integrar um grupo formado 
pelos 14 portos delegados 
das regiões Sul, Sudeste, 
Norte e Nordeste do País que 
visa a garantia da eficiência 
da gestão portuária. A forma-
ção do grupo foi decidida em 
São Paulo na quinta-feira (7), 
no encerramento da 22ª edi-
ção Intermodal South Ameri-
ca, que foi aberta dia 5.

Além do Porto de Cabe-
delo, o grupo será compos-
to pelos portos de Imbituba 
(SC), Itajaí (SC), Itaqui (MA), 
Manaus (AM), Paranaguá e 
Antonina (PR), Porto Alegre 
e Pelotas (RS), Porto Velho 
(RO), Recife (PE), Rio Grande 
(RS), Santana (AP), São Fran-
cisco do Sul (SC), São Sebas-
tião (SP) e Suape (PE).

A presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Gil-
mara Temóteo, afirmou que 
“estamos querendo realmen-
te rediscutir o modelo por-
tuário brasileiro para que a 
gente volte a prospectar nos-
sas áreas e nossas licitações 
sem depender de Brasília”.

Gilmara destacou que 
os gestores portuários estão 
muito determinados em ser 
ouvidos pelo Governo Fede-
ral para que possam alcan-
çar os objetivos pleiteados. 
Diversos negócios foram dis-
cutidos na feira relacionados 
ao escoamento das cargas. “O 
setor integra os modais aqua-
viário, rodoviário, aeroviário 
e ferroviário. Então para nós 
foi muito produtiva a sema-
na, além da promoção do Es-
tado da Paraíba e do Porto de 
Cabedelo para que possamos 
ter visibilidade e competivi-
dade nesse mercado”, avalia 
a gestora. Os contatos du-
rante a feira de prospecção 
de negócios resultaram em 
uma agenda extensa aqui no 
Porto de Cabedelo para dar 
continuidade às tratativas 
em São Paulo.

O custo da construção civil ficou 
0,82% mais caro na passagem de 
fevereiro para março deste ano, se-
gundo dados divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O Índice Nacional 
da Construção Civil (Sinapi) registrou 
custo de R$ 984,81 por metro qua-
drado em março, ante R$ 976,82 de 
fevereiro.

O Sinapi acumula taxa de infla-
ção de 7,18% em 12 meses, total su-
perior aos 6,55% acumulados em 12 
meses em fevereiro.

A inflação de 0,82%, apurada 
pelo Sinapi em março, foi influen-
ciada principalmente pelo aumento 
do custo da mão de obra, que su-
biu 1,35% no mês, chegando a R$ 
459,43 por metro quadrado. O cus-
to do material de construção subiu 
0,35% e chegou a R$ 525,38 por me-
tro quadrado.

O Estado de Minas Gerais teve 
a maior alta do custo da construção 
em março devido ao reajuste salarial 
dos trabalhadores por acordo cole-
tivo: 5,38%. Seis estados acusaram 
queda do custo, com destaque para 
a Bahia (-0,55%).

Custo da construção civil 
sobe 0,82% em março

aponta IBGE

Do IG

Foto: Ortilo Antônio

O Sinapi registrou custo de R$ 984,81 por metro quadrado em março, ante R$ 976,82 de fevereiro



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.440,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019206
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.416,85
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019227
Responsavel.: LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 839398064-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018541
Responsavel.: LUIS FLAVIO RODRIGUES DE PAIVA ME
CPF/CNPJ....: 041197922/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019535
Responsavel.: MARIA JOSIANE RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 018116815/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019549
Responsavel.: MAURICIO SOARES VELOSO
CPF/CNPJ....: 039886374-16
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: SOUZA & SOUZA FORMATURAS 
LTDA-EPP
Protocolo...: 2016 - 019156
Responsavel.: MJ SERVICOS DE TI
CPF/CNPJ....: 022303466/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.096,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019042
Responsavel.: PAULO JOAO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 285010984-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             73,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019165
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJISTA DE 
COMPONE
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,96
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018422
Responsavel.: RAYSSA KELLY NOBRGRA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 079623094-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019539
Responsavel.: RENATO BALBINO
CPF/CNPJ....: 021508188/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019599
Responsavel.: RN CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010554443/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.424,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019588
Responsavel.: SOLUCOES CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 020221736/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.016,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018872
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017046
Responsavel.: VINICIUS MENDOCA SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 011110381/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.107,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018397
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados 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 juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/04/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALISSOM DINIZ ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 098893714-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.906,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018356
Responsavel.: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 009923044-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019596
Responsavel.: CHARLES GURGEL LIMA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 044954344-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018540
Responsavel.: EDUARDO SERGIO VELOSO C. B. 
LOPES M
CPF/CNPJ....: 018662505/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018758
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA L
CPF/CNPJ....: 007075412/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.541,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018926
Responsavel.: GENESIO BATISTA DE ABRANTES ME
CPF/CNPJ....: 008293272/0002-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            126,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018543
Responsavel.: GOMES DE SOUTO & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 009164120/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            582,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018448
Responsavel.: ILDETE FELIX DE NORONHA
CPF/CNPJ....: 083767554-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,60
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019503
Responsavel.: JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400
CPF/CNPJ....: 022077847/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            582,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018633
Responsavel.: JOSE J DOUETTES VASCONCELOS ME
CPF/CNPJ....: 012007896/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019537
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 065830464-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018500
     Responsavel.: JULIANA RAFAELLE CASSIMIRO 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022760216/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.067,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019637
Responsavel.: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E SOU-
ZA ME
CPF/CNPJ....: 007607332/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.442,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019275
Responsavel.: KARLA TATIANA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ....: 018766666/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018937
Responsavel.: KALIANA VERISSIMO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 096962464-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018531
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022051174-83

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

 INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA TRÊS DE MAIO S/A
 C.N.P.J.  Nº 09.212.234/0001-77

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA – 1ª CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convidados a comparecer à reunião da AGO/AGE que se reali-

zará, concomitante, no dia 15 de abril de 2016, às 10h30min, em sua sede social, na Praça João 
Pessoa, 34 - Centro - Município de Belém - PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I-ORDINÁRIA. 1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 
2) Fixação dos honorários dos membros da Diretoria; 3) Deliberação sobre o resultado do exer-
cício e destinação dos dividendos, das Reservas de Lucros e das Reservas de Subvenção para 
Investimentos oriundos de incentivos fiscais; II-EXTRAORDINÁRIA. 1) Tratar de outros assuntos 
de interesse da sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se acham à disposição 
dos senhores acionistas, em sua sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 
6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2015. Informamos também que as demonstrações contábeis do referido exercício 
foram publicadas no jornal A União e no Diário Oficial do Estado da Paraíba edições desta data. 
Belém - PB, 06 de abril de 2016. 

Ass. Aline Barbosa de Lima. – Diretora Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público que fará realizar através da Pregoeira 
Oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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, tendo como objetivo: Preparação e Fornecimento de Refei-
ções destinadas à manutenção das atividades e programas municipais. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, na Rua Presidente João Pessoa, 
422/430- Centro – ITABAIANA/PB, em sessão pública no dia 25 de ABRIL de 2016 as 13h00min. 
Maiores informações, na sala da CPL, no endereço acima mencionado, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

ITABAIANA 08 de ABRIL de 2016.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 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 e suas alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, 
no dia 25 de ABRIL de 2016 as 14h00min. Objetivo: Aquisição de ataúdes funerais e serviços de 
traslados funerários destinados a doação as pessoas carentes deste município Maiores informações 
e aquisição do edital completo na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – Centro – Itabaiana/PB, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Itabaiana, 08 de ABRIL de 2016.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 003/2016-SRP

A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 003/2016-SRP, cujo objeto é Eventual 
aquisição parcelada de produtos de limpeza, destinados à higienização, desinfecção, conservação 
e limpeza de prédios públicos, o pregoeiro apurou que a empresa: GILBERTO ALVES DA SILVA 
77549627720 – CNPJ: 17.405.059/0001-62, foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 
08 com o valor total de R$ 49.624,00 (Quarenta e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais).

Juarez Távora–Pb, 07 de Abril de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 001/2016

A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura 
e análise dos documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA em reunião realizada em 06 de Abril 
de 2016, cujo objeto foi aquisição de materiais de construção em geral, destinados à manutenção 
das secretarias municipais, onde apurou-se o seguinte a empresa: RISOMAR ONOFRE DE PAIVA-
-ME - CNPJ: 08.222.560/0001-00, foi vencedora de todos os itens licitados com o valor total de  R$ 
159.720,00 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e vinte reais).

Juarez Távora, 07 de Abril de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.03.009
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 003/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 30 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 a empresa: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA, CNPJ: 02.775.367/0001-02, em todos os 
itens do lote II e III do Pregão Presencial n.º 003/2016, no valor  total de R$ 612.101,80(seiscentos 
e doze mil, cento e um reais e oitenta centavos). O lote I foi considerado frustrado.

Pitimbu/PB, 01 de abril de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00014/2016, para aquisição de pneus e câmara de ar e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa MOISES URBANO DA SILVA ME, CNPJ n° 12.577.037/0001-66, considerada 
vencedora com o valor de R$ 231.540,00 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta reais).

Aguiar - PB, 07 de abril de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de    Habitação Popular - 

CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 15 de abril de 2016, às 10H00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos proveniente 
do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

        João Pessoa, 06 de abril de 2016.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de 
transporte da coordenação pedagógica e da equipe da sala de atendimento especial. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 08 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de 
transporte da coordenação pedagógica e da equipe da sala de atendimento especial. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 08 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 22 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 parcelada de material 
odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 08 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

COMARCA DE SAPÉ. 1ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 0003695-
65.2012.815.0351. Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. 
FAZ SABER a todos que virem ou tomem conhecimento do presente edital que perante este juízo 
tramita a ação monitória supra movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra o promo-
vido: OLINALDO PEREIRA GERMINIO, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 023.062.754-40, 
atualmente em local incerto e não sabido ficando, através deste ato, regularmente CITADO para, 
no prazo de 15 dias, pagar integralmente a dívida ou oferecer embargos, advertido que o não  pa-
gamento do débito ou não oferecimento dos embargos constituirá de pleno direito, o título executivo 
judicial. Se efetuar o pagamento ficará a parte isenta de custas e honorários advocatícios. E para 
que não se alegue  ignorância ou desconhecimento, mando a MM. Juíza expedir o presente Edital 
que deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado uma cópia no átrio deste Fórum. Dado e 
passado aos 30 dias do mês de março de 2016, na comarca de Sapé/PB. Eu, Fábio Wacemberg 
Sarda, técnico judiciário, o digitei. Virgínia de Lima Fernandes Moniz, juíza de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016

CONTRATO Nº 110/2016 - Contratado(a): HML Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de camisa em malha. Valor Contratado: R$ 60.000,00.  Recursos: Próprios, FUNDEB e 
FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat de Consumo. Vigência: 30/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 30 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

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
(fls. 220)

FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO, CPF: 011.467.534-
11, nos termos do art. 701 do CPC, para pagar a dívida reclamada, no valor abaixo discriminado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos monitórios, nos próprios autos em 
epígrafe, independente da segurança do juízo, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) 
dias, constante do presente edital.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 15.234,60 (quinze mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
sessenta centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
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 qual fica citado o réu.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na Secretaria da 
3ª Vara Federal, Seção Judiciária da Paraíba, localizada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
Conjunto Pedro Gondim, nesta Capital, CEP 58.031-220, com expediente das 09:00 às 18:00h, 
tel. (83)2108.4097 e e-mail: 3vara@jfpb.jus.br. Eu, Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnica 
Judiciária, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
EXTRATO DE CONTRATO Nº  13/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016
PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A EMPRESA RÁDIO 

PATAMUTÉ LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO, 

NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA CAJAZEIRAS.
DOTAÇÃO: 339039 – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 09  (NOVE) MESES.
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
 EXTRATO DE CONTRATO Nº: 15/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2016

PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A EMPRESA LEIA 
COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA – 

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS;

DOTAÇÃO: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.
VIGÊNCIA: 12  (DEZ) MESES – 
VALOR DO CONTRATO: R$ 63.243,05.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/00014/2016
Nº. CONTRATO 000024/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 08.348.650/0001-34.
Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados a Secretaria de Saúde do Muni-

cípio de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 121.766,10  (cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos).
Data do Contrato: 08 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº  12/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2016
PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A EMPRESA CLÁUDIO 

GOMES FEITOSA E CIA LTDA,
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATÉRIA GRÁFICO E FORMULÁRIOS PADRONIZADOS, 

DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS.
DOTAÇÃO: 339039 – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 12  (DEZ) MESES
VALOR DO CONTRATO: R$ 25.374,50

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº  14/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2016
PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A EMPRESA DIFUSORA 

RÁDIO CAJAZEIRASLTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO, 

NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA CAJAZEIRAS.
DOTAÇÃO: 339039 – SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 09  (NOVE) MESES
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.500,00

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 010/2016

PREGÃO N.º 003/2016
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS, CARNES E FRIOS, PÃES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS.

CONTRATADO: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA
CNPJ: 02.775.367/0001-02
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 612.101,80 (seiscentos e doze mil, cento e um reais e oitenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.040-Secretaria de Educação e Cultura.
02040.12.306.2047.2533-Manutenção na Distribuição de Merenda Escolar – PNAE.
02040.12.361.2046.2523-Manutenção das Atividades da Educação Básica – MDE.
02040.12.365.2046.2457-Manutenção das Atividades do Ensino Infantil e Creches - FUNDEB.
02.050-Secretaria de Saúde.
02050.10.301.2042.2437-Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde – FMS.
02.060-Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
02060.08.243.2049.2479-Manutenção das Atividades do SCFV-PETI-PROJOVEM E IDOSO.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Pitimbu, 01 de Abril de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O Prefeito do Município de CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, fará 

Concurso Público de Provas para cargos de provimento efetivo. O Edital contendo todas as infor-
mações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Caaporã e no site www.conpass.com.br. Caaporã, 08 de Abril de 2016 – João Batista Soares 
– Prefeito Constitucional.    

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 08 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 01/2016, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇO para fornecimento de material de expediente, destinado às atividades administrativas da 
Câmara Municipal de Cajazeiras. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LEIA - COMERCIAL DE LIVROS E  MAGANIZE LTDA, no valor de R$ 63.243,05 (Sessenta e 
três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

Cajazeiras, 30 de março de 2016.
Nilson Lopes Meireles Filho

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 03/2016, que objetiva: Contratação de 
serviços radiofônicos para divulgação de aviso, notas, atos administrativos e atividades legislativas 
da Câmara Cajazeiras. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIFU-
SORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, no valor R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) e RÁDIO 
PATAMUTÉ LTDA, no valor de R$ 13.500,00.

Cajazeiras, 30 de março de 2016.
 Nilson Lopes Meireles Filho

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

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 31 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 30 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; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA, CNPJ: 02.775.367/0001-02 em todos os itens do lote 
II e III do Pregão Presencial n° 003/2016, no valor total de R$ 612.101,80 (seiscentos e doze mil, 
cento e um reais e oitenta centavos). O lote I foi considerado frustrado.

 Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 01 de abril de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 02/2016, que objetiva: Fornecimento de matéria 
gráfico e formulários padronizados, destinados a Câmara Municipal de Cajazeiras. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Cláudio Gomes Feitosa e Cia Ltda, no valor 
R$ - R$ 25.374,50 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Cajazeiras, 30 de março de 2016.
Nilson Lopes Meireles Filho

Presidente da Câmara

ALLIANCE JOAO PESSOA 09 CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 20.087.220/0001-01 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu licença de 
instalação nº 758/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – Prazo: 960 dias. Para a atividade de: 
Condomínio Residencial Horizontal com 539 (quinhentos e trinta e nove) lotes e Sistema de Esgo-
tamento Sanitário interligado a Rede Pública da Cagepa Na (o) – AV. ESCRITOR RAMALHO LEITE, 
S/N, MUÇU MAGRO Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000480/TEC/LI-4625.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 9 de abril de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, PARA REFORMA DA PRAÇA 
LAGOA PARQUE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Remigio - PB, 08 de Abril de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, PARA 

REFORMA DA PRAÇA LAGOA PARQUE.
ABERTURA: 18/02/2016 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 08/04/2016.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 000011/2016 com o seu objeto a aquisição de hortifrutigranjeiros, 
destinados a diversas Secretarias, a medida de suas necessidades. Com a licitante classificada 
em todas as fases deste certame, a empresa: HUMBERTO PEREIRA CARDOSO – CORRINHA 
HORTFRUTAS, CNPJ Nº 19.448.462/0001-02 vencedora em todos os itens com o valor global de 
R$ 91.120,00 (noventa e um mil e cento e vinte reais).

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações no termo de referência do pregão 
presencial 005/2016, fica definida a data de 26/04/2016 as 09:00hs para abertura do referido certame, 
ficam respeitadas todas as condições editalícias iniciais. Outras informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 08 de Abril de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PROCESSO N° 007/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de placas e plaquetas, 
destinadas as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento legal: 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 08 de Abril de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  008/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 11:00 horas  do dia 26 de Abril de 2016, para contratação de empresa especializada, 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de gás liquefeito de petróleo, 
destinados a suprir as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 08 de Abril de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  009/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 12:00 horas  do dia 26 de Abril de 2016, para contratação de empresa especializada, 
para serviços de pintura, dentre outros em bens imóveis próprios e/ou locados, pertencentes ao 
município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, 
anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 08 de Abril de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 
AVISO DE LEILÃO

EDITAL 01/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/PB com sede à Rua José Araújo Dantas, 229 - Cen-

tro CUBATI – PB representada pelo seu prefeito o Senhor EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES 
MARTINS DANTAS faz saber a quem possa interessar que no dia, hora e local mencionados neste 
edital, alienará 02 (Dois) lotes de tratores inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou 
superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e 
condições deste edital, através do Sr. CLEBER DA SILVA MELO, Leiloeiro Público Oficial matriculado 
na JUCEP com o n° 007. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia27 de 
abril de 2016 na sede da Prefeitura Municipal, situado naRua: José Araújo Dantas, 229, Centro. 
CEP: 58167-000.Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas junto ao 
Leiloeiro Oficial, no Endereço: Rua das Mangueiras, 182 A. Amazonas Park. Cabedelo /PB. Fones: 
83 3045-9205. E-mail: contato@leiloespb.com.br ou ainda através do site: www.leiloespb.com.br.

Cubati/PB, 07 de abril de 2016.
NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Comissão de Leilão
Prefeitura de Cubati - PB

ROSANDRO DE LIMA BEZERRA, CNPJ : 24.058.783/0001-22, VEM POR MEIO DESTA TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) À LICENÇA DE 
OPERAÇÃO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPER FIT ACADEMIA, LOCALIZADA 
NA RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA,Nº 677, 3º ANDAR, MANGABEIRA, 
NESTA CAPITAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial SRP Nº 010/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento de equipamentos para suprimentos as Unidades de Saúde da Família, através da 
Secretaria de Saúde/Fundo M.. de Saúde de Desterro/PB (Proposta Nº 10493.355000/1140-04). 
Data: 20/04/2016. Horário:  15h:00mn (quinze hora minutos). Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura). 
Edital: A ser adquirida na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 08 de abril de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 004/2016. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade de 
João Pessoa/PB ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos da Prefeitura Vencedor: Jaime T 
Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69, com o valor total de R$ 117.650,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de abril de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2015 
Tomada de Preços Nº 005/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Constru-

tora F S Emp. Ltda-ME CNPJ Nº 17.615.353/0001-07. Fica a vigência prorrogada para o período 
de 16/01/2016 até 16/07/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da 
ass.: 11/01/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Joel E. da Nobrega (Contratada). 

Desterro/PB, 11 de janeiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2015 
Inexigibilidade Nº 001/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. ContratadA: Maciell J. de 

Medeiros-ME, CNPJ: 20.816.132/0001-01. Fica a vigência prorrogada de 09/03/2016 até 31/12/2016. 
Valor Aditivadoç R$ 10.000,00, para o novo período. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. 
Data da ass.: 02/03/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite, e o Sr. Maciell J. de Medeiros. 

Desterro/PB, 02 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita De Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 008/2016, que objetiva: Prestar serviços nos transportes de 
alunos em veículos fechados da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso às 
escolas no município e outras atividades, onde foi considerada pelo Pregoeiro como licitação 
Deserta. Publique-se e cumpra-se.

Desterro (PB), 31 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita 

     
 ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 009/2016, que objetiva: Prestar serviço na realização de diversas 
viagens para as Secretarias, e ainda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, onde foi 
considerada pelo Pregoeiro como licitação Deserta. Publique-se e cumpra-se.

Desterro (PB), 31 de março de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar 
os resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 005/2016, objeto: Prestar o fornecimento 
parcelada de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade 
de João Pessoa ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde/
Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Vencedor: Jaime T Moura CNPJ nº 09.352.634/0002-69, com  
o valor total de R$ 168.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de abril de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 004/2016-SRP

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e 
alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, 
objetivando a Eventual aquisição de fogos de artifícios destinados a abrilhantar as comemorações 
e eventos culturais realizados pelo o município de Juarez Távora, em sessão pública para abertura 
dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 10h00min do dia 27/04/2016, na sede 
da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de 
Araújo, N 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, 07 de Abril de 2016.
Suellen Diniz de Souza 

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
10h00min do dia 27 de Abril de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, regime 
de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa do ramo 
pertinente, para Reforma de Unidades Escolares neste município. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 
08h00min as 12h00min.

Baía da Traição - PB, 08 de Abril de 2016.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Presidente da CPL

  
 ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO

ABRAJET-PB
A Comissão Eleitoral da Abrajet-PB informa que, como não houve nenhuma chapa deferida para 

as próximas eleições da nova diretoria executiva e conselhos fiscal e ético da Associação, concede 
novo prazo de inscrição que vai de 11 a 15 de abril de 2016, das 9h às 12h e de 14h às 17h, na DW 
Eventos, localizada à rua Major Ciraulo, 823, Manaíra, João Pessoa.

Em conformidade com os Estatutos da entidade, a eleição ocorrerá após trinta dias de publicação 
deste edital, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09 de maio de 2016, às 19h, 
em primeira convocação, e às 19h30, em segunda convocação, com o número mínimo legal de 
associados exigido pels Estatutos e com término às 21h. A eleição realizar-se-á nas dependências 
do Tropical Hotel Tambaú.

João Pessoa, 08 de abril de 2016

 ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 19.739/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2016
DATA DE ABERTURA: 25/04/2016 – ÀS: 09: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Patrícia de 
Souza Onofre torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 625148. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 08 de Abril de 2016. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL
 

 ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.950/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2015
DATA DE ABERTURA: 25/04/2016 – ÀS: 10:45h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Patrícia de 

Souza Onofre torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 652152. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 08 de Abril de 2016. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.950/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2015
DATA DE ABERTURA: 25/04/2016 – ÀS: 10:45h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Patrícia de 

Souza Onofre torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 652152. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 08 de Abril de 2016. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.191/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2016
DATA DE ABERTURA: 27/04/2016 – ÀS: 09: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

- CBAF III.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.
br, sob o número da licitação 625154. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSO 
DO ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 08 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 
Processo de Inexigibilidade nº 00006/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área CONTABIL, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será pago de acordo 
com a execução dos serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e 
Financeira desta Prefeitura Municipal. 

Ibiara, 01 de Abril de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

27A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA MULTIMARCAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOCENTER COMERCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 295.099,20.

Remigio - PB, 08 de Abril de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MULTIMARCAS PARA SERVIÇOS 

DE REPAROS E MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.010 - GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENÇÃO DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS 02.040.04.122.1006.2012 
- MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.060 - SECRETARIA DE 
SAUDE 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 
02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENÇÃO DA SEC. 
DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONSELHO 
TUTELAR 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANU-
TENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.2003.2023 - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 02.080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 
02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INF. ESTRUTUR E ECONOMIA 
02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2070 - 
PROGRAMA SAUDE BUCAL 02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS 
DE SAUDE 02110.10.304.2008.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA 
02110.10.305.2008.2076 - MANUT. DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 02.120 
- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 02120.15.122.2027.2087 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.130 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVER-
NAMENTAL 02130.04.122.2026.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.140 
- SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.150 - PROCURADORIA GERAL 02150.02.062.1012.2089 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 02.160 - SECRETARIA DE CO-
MUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA 02.170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA FONTES DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 015 - TRANSF. 
DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB (OUTROS) 029 - TRANSF. DE RECUR-
SOS DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00081/2016 - 08.04.16 - AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

- R$ 295.099,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARAS E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 343.621,00.

Remigio - PB, 08 de Abril de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.010 - GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENÇÃO DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS 02.040.04.122.1006.2012 
- MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.060 - SECRETARIA DE 
SAUDE 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 
02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENÇÃO DA SEC. 
DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONSELHO 
TUTELAR 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANU-
TENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.2003.2023 - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 02.080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 
02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E ECONOMIA 
02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2070 - 
PROGRAMA SAUDE BUCAL 02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS 
DE SAUDE 02110.10.304.2008.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA 
02110.10.305.2008.2076 - MANUT. DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 02.120 
- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 02120.15.122.2027.2087 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.130 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVER-
NAMENTAL 02130.04.122.2026.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.140 
- SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.150 - PROCURADORIA GERAL 02150.02.062.1012.2089 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 02.160 - SECRETARIA DE CO-
MUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA 02.170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA FONTES DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 015 - TRANSF. 
DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB (OUTROS) 029 - TRANSF. DE RECUR-
SOS DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00086/2016 - 08.04.16 - AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

- R$ 343.621,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONTROLADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 108.451,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 134.182,91; 
NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 235.997,80; STOCK 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 38.870,98.

Remigio - PB, 07 de Abril de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.110 - 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL 
DE SAUDE 02110.10.301.2008.2070 - PROGRAMA SAUDE BUCAL 02110.10.301.2008.2072 
- MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 - IMPLANT. E 
MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.302.2008.2108 - IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO CEO 02110.10.303.2008.2074 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
A PESSOAS CARENTES 02110.10.303.2008.2109 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
FARMACIA BASICA 02110.10.304.2008.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANI-
TARIA 02110.10.305.2008.2076 - MANUT. DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 
3390.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTES DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOS-
TOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00082/2016 - 07.04.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 108.451,80
CT Nº 00083/2016 - 07.04.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 134.182,91
CT Nº 00084/2016 - 07.04.16 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICA-

MENTOS LTDA - R$ 235.997,80
CT Nº 00085/2016 - 07.04.16 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 38.870,98

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde de Poço 
Dantas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 07 de Abril de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 25 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de laboratório para realização de exames diversos para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Poço Dantas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 07 de Abril de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando os serviços técnico contábil, cuja abertura será no dia 22.04.2016, às 10:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de abril de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00005/2016, cujo objeto é a Contratação de profissional na área 
jurídica para os serviços na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias, pareceres e assessoria 
ao Gabinete do Prefeito, para o Município de Ibiara, a Srª. DENYZE GONSALO FURTADO – CPF 
nº 075.197.834-56, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que será pago 
de acordo com a prestação dos serviços ora citados. 

Ibiara, 07 de Abril de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018950
Responsavel . :  MAILZE DOS SANTOS SILVA 
97769983487
CPF/CNPJ....: 014932616/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            294,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018841
Responsavel.: MARCOS ANTONIO ALVES
CPF/CNPJ....: 034717884-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018505
Responsavel.: MARIA DALVA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 768899204-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             93,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018947
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ....: 021375077/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            829,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018818
Responsavel.: MARIA ELIZABETH COSTA VIANA
CPF/CNPJ....: 162469424-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018518
Responsavel.: MARIA EZIUVA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 365093454-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018842
Responsavel.: MARIA MARIA
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019000
Responsavel.: MATHEUS MENDES BERNARDO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 018285584-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016742
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094147784-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017449
Responsavel.: MERCIA ROSEANE SOARES DA 
SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 011856848/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.219,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019046
Responsavel.: MIGUEL DA MOTA FILHO
CPF/CNPJ....: 061263414-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019188
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.884,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019445
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.480,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019444
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.796,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018820
Responsavel.: MONIKY DUARTE SILVA
CPF/CNPJ....: 011583249/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019236
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 000225854-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019128
Responsavel.: PEQUENO ANJO COM DE ROUPAS INF
CPF/CNPJ....: 018529386/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.595,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019425
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.954,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018908
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 021045699/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018870
Responsavel.: ROBERTO KENNEDY DELACERDA
CPF/CNPJ....: 674019454-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018700
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            792,72
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019077
Responsavel.: SBS SIST.BRASILEIRO DE PROC.
DE SOLI
CPF/CNPJ....: 015667448/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018751
Responsavel.: SOLON SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 019396524/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018996
Responsavel.: SUENIA GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ....: 045992734-57
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018607
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS 
E CONSTR
CPF/CNPJ....: 008932226/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019246
Responsavel.: U.P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 018513751/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019357
Responsavel.: UNIVERSO PROFISSIONAL COM E 
CONF LT
CPF/CNPJ....: 021825409/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019070
Responsavel.: VALDIR DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016774752/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.041,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018789
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018992
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            704,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019090
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,  11/04/2016
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.: 3ME CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 004956541/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.115,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019020
Responsavel.: AC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPA
CPF/CNPJ....: 023015932/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            212,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019147
Responsavel.: ALDO SERAFIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 395346774-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019088
Responsavel.: ANDRADE & CARVALHO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 003462262/0003-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.033,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019196
Responsavel.: ARTCAD CURSOS E SERV. DE DESENV.
CPF/CNPJ....: 020184888/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,03
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019458
Responsavel.: CARLOS MAGNO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012373144/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019362
Responsavel.: CENE CONS EDUCACIONAL E COML
CPF/CNPJ....: 006037934/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018935
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO PACIFIC 
FLAT
CPF/CNPJ....: 011103633/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019321
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL LTDA
CPF/CNPJ....: 010364635/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018507
Responsavel.: DANIELE SILVA SIMOES
CPF/CNPJ....: 051047304-09
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.900,22
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 019159
Responsavel.: ECONOPLAST COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ....: 017406645/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,21
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019339
Responsavel.: ELETRICA CABO E FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019170
Responsavel.: ELIANE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014462968/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            771,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018915
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 676842034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019060
Responsavel.: ESBELTA CONSTRUCOES LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 035572114/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018986
Responsavel.: EWA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007026821/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018745
Responsavel.: FREITAS IMPERIO COMERCIO DE CO
CPF/CNPJ....: 022190131/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017965
Responsavel.: GABRIELLA FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 058540654-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019370
Responsavel.: G C BRITO FILHO ME
CPF/CNPJ....: 017228721/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,48
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018955
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013656383/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            656,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018769
Responsavel.: GERMMANA GONSALVES PEREIRA MEI
CPF/CNPJ....: 011595682/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019190
Responsavel.: GLAUCIO NOBREGA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 514519304-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.420,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019354
Responsavel.: INFINITY CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOE
CPF/CNPJ....: 017680449/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.997,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019052
Responsavel.: ISABELA ALVES BOLCONTE
CPF/CNPJ....: 022451440/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018565
Responsavel.: JGA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 000896853/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.866,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019032
Responsavel.: JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 929234534-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018946
Responsavel.: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA 0
CPF/CNPJ....: 016679666/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.355,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018845
Responsavel.: JOSE HERCILIO SUASSUNA MAIA
CPF/CNPJ....: 023545093/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            137,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018485
Responsavel.: JOSE HERCILIO SUASSUNA MAIA
CPF/CNPJ....: 023545093/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018484
Responsavel.: JOSE HERCILIO SUASSUNA MAIA
CPF/CNPJ....: 023545093/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            156,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018486
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ....: 010747143/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019281
Responsavel.: LUIZA JOSEFA DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 011138578/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 01/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 Processo: 001/2016 . Objeto: Pregão Presencial - Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços continuados contabilidade da CMSC, conforme as disposições contidas no 
Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 08/04/2016 de 08h00 às 12h00 e de 
14h às 17h59. Endereço: Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, 165  Cep: 58824 -000 Centro – 
Santa Cruz - PB. Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2016 às 08h00. Abertura das Propostas: 
22/04/2016 às 09h00 na sede da Câmara Municipal. José Araújo Filho-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 02/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 Processo: 002/2016 . Objeto: Pregão Presencial - Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços continuados na locação e manutenção mensal de softwares na área publica 
destinados a manutenção das atividades administrativas da CMSC, conforme as disposições 
contidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 08/04/2016 de 08h00 às 
12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, 165  Cep: 58824 
-000 Centro – Santa Cruz - PB. Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2016 às 08h00. Abertura 
das Propostas: 22/04/2016 às 10h00 na sede da Câmara Municipal. José Araújo Filho-Presidente

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2016/SEMAS/PMCG
Instrumento: Termo De Contrato Nº 2.05.034/2016/CPL/SEMAS/PMCG. Partes: FUNDO MUNI-

CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR 
- EPP. Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Prazo: EXERCICIO 2016. 
Fundamentação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2015/UEPB Ata de Registro de Preços Nº 05/2016 
Lei Nº 10.520/02. Funcional Programática: 08 243 1018 2191 e Outros Elemento De Despesa: 
3390-30. Fonte De Recursos: 029/000 –. Signatários: Eva Gouveia E Rildo Cavalcanti Fernandes 
Junior. Valor Global: R$ 50.733,40. Data De Assinatura: 01 de abril de 2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL – SEMAS
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 037/2016
PROCESSO Nº 19.204.000840.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº037/2016 (Contratação de Em-
presa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Expansão 
de Ultima Milha para Rede de Fibras Ópticas Denominadas Metro/JP), destinado a Companhia de 
Processamento de Dados da Paraíba - CODATA, marcado para o dia 11/04/2016 as 09h, fica adiado  
para  o dia 20/04/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo 
Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00203-9
João Pessoa, 08 de abril  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00168-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 006/2016, torna público que em razão de alteração do edital, FICA ADIADO para 
o dia 20 de abril de 2016, às 15:00 horas o Pregão Presencial nº 018/2016. Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Solução Global para implantação, operação 
e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento de teleatendimento ativo 
e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando instalações físicas, mobiliário, pessoal, 
treinamento, telefonia, equipamentos, aplicativos (hardware e software) e os demais recursos ne-
cessários à prestação dos serviços.  Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado 
gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 08 de abril de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 CONCORRÊNCIA Nº 006/2015
Registro CGE Nº. 15-01654-3

Objeto: Elaboração de projeto executivo de rede e de ramal de interligação de novos consumido-
res, incluindo o projeto executivo, levantamento do solo através de sondagem geofísica, sondagem 
a trado, estudo de interferência elétrica e projeto de proteção catódica, bem como projeto executivo 
de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no 
Estado de Paraíba, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

Informamos que a abertura do certame, anteriormente marcada para dia 11/04/2016, está RE-
MARCADA para o dia 13/04/2016, às 14h30min na sede da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente 
Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Presidente (interino) da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2016

REGISTRO Nº 16-00234-5
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. ELAINE SOARES BRASILEIRO EM SANTA HELENA/

PB, Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de abril de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 08 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016 - FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a sessão 
da Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global,objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Que estava 
marcada paraàs08:00hs(horário local) do dia 18 de Abrilde 2016, fica adiada para às 09:00(horário local) do 
dia 25 de Abril de 2016.A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada 
na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB.Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações 
pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 08 de Abrilde 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.003/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, às 14:00 horas 
do dia 27 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLU-
SIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para 
Serviços de confecção de material gráfico para atender as demandas das ações promovidas pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 08 de Abril de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.002/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, às 14:00 
horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO POR LOTE, 
EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
para Contratação de empresa para Aquisição de forma parcelada de Combustíveis. Recursos: previstos no 
orçamento vigente, Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h 
e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.
semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 07 de Abril de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 08.358/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.074/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A QUISIÇÃO DE CARNE, PEIXE, 

FRANGO E DERIVADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 

Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Setorial de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor das empresas: CARNES, FRUTOS 
DO MAR COMÉRCIO LTDA - ME, sob o CNPJ 08.649.539/0001-88, item 04, no valor total de R$ 
529.257,80; JOSÉ LUCENA DA SILVA - ME, sob o CNPJ 07.694.009/0002-70, item 01, no valor total 
de R$ 1.218.307,44; JPM – JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI, sob o CNPJ 15.155.318/0001-
19, itens 03 e 05, no valor total de R$ 972.124,85; DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA – ME, 
sob o CNPJ 19.447.850/0001-60, itens 07, 08, 09, 10 e 11, no valor total de R$ 872.330,46; e 
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA – ME, sob o CNPJ 17.020.542/0001-29, itens 02 e 06, no valor 
total de 1.398.711,60, perfazendo o valor global de R$ 4.990.732,15 (quatro milhões, novecentos 
e noventa mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos), classificadas pelo critério do 
menor preço por item, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 
7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, 
nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal.

João Pessoa, 06 de Abril de 2016. 
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR 

Secretário de Saúde do Município 

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
‘COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
OBJETIVO: Contratação visando a prestação de serviço de locação de veículos para o transporte 

escolar, para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Queimadas PB. 
ABERTURA: 25 de abril de 2016, às 13h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 07 de abril de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.035/2016
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através de seu Ordenador de Despesa, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 15 da Lei 8.666/93 Decreto  
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 3104, de 14 de Abril de 2004, 
bem como considerando o que consta na Adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº 005/2016 
referente ao Pregão nº 070/2015/UEPB promovida pelo Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, 
vem RATIFICAR A ADESÃO, Para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para atendimento 
da SEMAS e suas unidades. Vigência até 31 de Dezembro de 2016 R$ 50.733,40 (Cinquenta Mil, 
Setecentos e trinta e três Reais, quarenta centavos).em favor do fornecedor: RILDO CAVALCANTI 
FERNANDES JUNIOR - EPP, CNPJ n° 01.091.310/0001-21, Endereço: Av. Pref. Severino Cabral, 
Nº 3800, Terreo, Vila Cabral, Campina Grande – PB, 01 de Abril de 2016

EVA GOUVEIA
Secretária de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E 
FILTROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 08 de Abril de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O 
JACINTÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 08 de Abril de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMUNICADO – ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016
A Pregoeira Oficial, comunica que ONDE LÊ-SE: 11 de março de 2016 – LEIA-SE: 11 de abril 

de 2016. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 30.03.2016. Referente à licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.°0003/2016. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 99174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 05 de abril de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA – Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO – ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016
A Pregoeira Oficial, comunica que ONDE LÊ-SE: 11 de março de 2016 – LEIA-SE: 11 de abril 

de 2016. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 30.03.2016. Referente à licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.°0004/2016. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 99174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 05 de abril de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA – Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2016

A Prefeitura Municipal de Manaíra do Estado da Paraíba/PB, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que a Comissão de Licitação, após análise da impugnação interposta pelo repre-
sentante da empresa AMPLA – CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 12.402.703/0001-25, contra a clausula editalicia  da Tomada de Preço N° 00003/2016, decide 
essa comissão de licitação, nos termos da peça recursal, da Lei 8.666/93 e decisões dos nossos 
Tribunais Pátrios, em consonância com o inafastável interesse público, julgar parcialmente proce-
dente o pedido para: a) Julgar parcialmente procedente o pedido do autor, e, ato contínuo, afastar a 
incidência do item 6.7.1 do edital no que tange a prévia exigência de depósito da caução da proposta 
antes do dia para o recebimento dos envelopes; b) Permitir ao recorrente e aos demais licitantes, 
apresentar a referida caução até o dia 11/04/2016, em mãos ou nos envelopes, de tudo fazendo 
registro em ata produzida pela  comissão de licitação; c) Aproveitar todos os atos administrativos 
praticados por ocasião do processo licitatório supra declinado, mantendo-se, pois, a realização da 
sessão anteriormente marcada para o dia 11/04/2016, haja vista a inexistência de vícios insanáveis 
e respeito aos princípios já expostos. É a decisão! Publique-se e intime-se como de estilo.

Manaíra/PB, 08 de abril de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Manaíra do Estado da Paraíba/PB, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que a Comissão de Licitação, após análise da impugnação interposta pelo repre-
sentante da empresa AMPLA – CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 12.402.703/0001-25, contra a clausula editalicia  da Tomada de Preço N° 00004/2016, decide 
essa comissão de licitação, nos termos da peça recursal, da Lei 8.666/93 e decisões dos nossos 
Tribunais Pátrios, em consonância com o inafastável interesse público, julgar parcialmente proce-
dente o pedido para: a) Julgar parcialmente procedente o pedido do autor, e, ato contínuo, afastar a 
incidência do item 6.7.1 do edital no que tange a prévia exigência de depósito da caução da proposta 
antes do dia para o recebimento dos envelopes; b) Permitir ao recorrente e aos demais licitantes, 
apresentar a referida caução até o dia 11/04/2016, em mãos ou nos envelopes, de tudo fazendo 
registro em ata produzida pela  comissão de licitação; c) Aproveitar todos os atos administrativos 
praticados por ocasião do processo licitatório supra declinado, mantendo-se, pois, a realização da 
sessão anteriormente marcada para o dia 11/04/2016, haja vista a inexistência de vícios insanáveis 
e respeito aos princípios já expostos. É a decisão! Publique-se e intime-se como de estilo.

Manaíra/PB, 08 de abril de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação visando a prestação de serviço de pessoa física (gari, pedreiro, servente, 

pintor, encanador e operador de máquinas) para prestação de serviços de mão de obra para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas – PB.

ABERTURA: 02 de maio de 2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3392-2276.

Queimadas - PB, 07 de abril de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, destinados 

a manutenção das atividades da Farmácia Básica do Município. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 27/04/2016, 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, 08 de Abril de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Construção das Arquibancadas 

em Alvenaria, Muros de Contorno e Iluminação do Campo, referente à 3ª fase do Projeto de 
Modernização do Estádio de Futebol “Francisco Evangelista” no Município de Poço Dantas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Ministério dos Esportes
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00027/2016 - 08.04.16 - INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 

ME - R$ 246.174,46

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça RildoSalviano de 

Farias, s/n –Bom Jesus - Riacho de Santo Antonio - PB, licitação modalidade Pregão Presencial n.º 
0002/2016, foi CANCELADA devido a inconsistência no edital o qual objetivava: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTACÂMARA MUNICIPAL. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 

Riacho de Santo Antonio PB, 07 de abril de 2016
SANDRO F SOUSA

Pregoeiro

 AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Riacho de Santo Antonio no uso de suas atribuições 

legais, resolve: REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 0002/2016 que objetivava: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL. Com base dos elementos constantes nos autos do processo correspondente.

Riacho de Santo Antonio - PB, 07 de abril de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2014
Contratante: Município de São José de Princesa - PB. Empresa Contratada: MIG Construção e 

Perfuração Ltda-ME. CNPJ\MF 10.562.972/0001-23. Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente 
Termo Aditivo a dilação de prazo em mais 90 (noventa) dias, passando o prazo para conclusão da obra 
para 540 (quinhentos e quarenta) dias. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/1993. Solicitante: Secretário 
de Infraestrutura. São José de Princesa - PB, 06 de abril de 2016. Luis Ferreira de Morais - Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS 
PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00017/2016 - 04.04.16 - AMIEL 
MESSIAS PORTO AIRES - R$ 31.486,00

CT Nº 00018/2016 - 04.04.16 - ANTONIO SEBASTIÃO NICÁCIO - R$ 13.563,20; CT Nº 00019/2016 - 
04.04.16 - BRAZ GUILHERME DE OLIVEIRA - R$ 16.954,00; CT Nº 00020/2016 - 04.04.16 - EDNALDO 
BATISTA DE OLIVEIRA - R$ 28.095,20; CT Nº 00021/2016 - 04.04.16 - FRANCISCO DE SALES TAVARES 
- R$ 18.900,00; CT Nº 00022/2016 - 04.04.16 - GERALDO MACHADO DOS SANTOS - R$ 24.220,00

CT Nº 00023/2016 - 04.04.16 - HELENO LIBERATO DA SILVA - R$ 21.798,00; CT Nº 00024/2016 - 
04.04.16 - ISAAC PATRICIO GUIMARÃES - R$ 24.220,00; CT Nº 00025/2016 - 04.04.16 - JOSEMAR 
IBIAPINO DE SOUZA - R$ 9.688,00; CT Nº 00026/2016 - 04.04.16 - MARCONE AURELIANO DOS 
SANTOS - R$ 24.220,00; CT Nº 00027/2016 - 04.04.16 - MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS - R$ 5.328,40 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços n° 00002/2016, para cujo objeto é a Construção de rede coletora de esgoto 
sanitário em ruas do município de Ibiara, conforme edital e ADJUDICO o seu objeto, a empresa: 
EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 41.577.669/0001-28, classificada a sua 
proposta de preços com o valor global de R$ 93.057,01 (noventa e três mil e cinquenta e sete reais e 
um centavo), declarada a vencedora do certame, conforme proposta de preços, análise e julgamento 
da comissão de licitação.

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Con-
tratação de Empresa de Engenharia Civil, para Construção das Arquibancadas em Alvenaria, Muros 
de Contorno e Iluminação do Campo, referente à 3ª fase do Projeto de Modernização do Estádio de 
Futebol “Francisco Evangelista” no Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI ME - R$ 246.174,46.

Poço Dantas - PB, 08 de Abril de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMIEL MESSIAS 
PORTO AIRES - R$ 31.486,00; ANTONIO SEBASTIÃO NICÁCIO - R$ 13.563,20; BRAZ GUILHERME DE OLIVEI-
RA - R$ 16.954,00; EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA - R$ 28.095,20; FRANCISCO DE SALES TAVARES - R$ 
18.900,00; GERALDO MACHADO DOS SANTOS - R$ 24.220,00; HELENO LIBERATO DA SILVA - R$ 21.798,00; 
ISAAC PATRICIO GUIMARÃES - R$ 24.220,00; JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA - R$ 9.688,00; MARCONE 
AURELIANO DOS SANTOS - R$ 24.220,00; MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS - R$ 5.328,40.

Areial - PB, 04 de Abril de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação de facilitadores de oficinas-técnicos de nível médio-para atender as demandas es-

pecificas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças adolescentes e idosos, conforme 
especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: 27 de  abril de 2016 ás 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo nº48 centro – prédio 

da prefeitura municipal De Mãe D’água-Estado da Paraíba, na Sala da comissão permanente de Licitação, em todos 
os dias uteis nos horários de 8:00 as 12:00h,informações pelo telefone:0(xx)83-3428-1000.

Mãe D’água - PB, 08 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR OS 
SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES 
E ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O MUNICÍPIO DE IBIARA, CON-
FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
CONTRATADA – DENYZE GONSALO FURTADO - CPF: 075.197.834-56
VALOR MENSAL - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL - R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VALIDADE – 31.12.2016.
DATA DA CELEBRAÇÃO - 08 de Abril de 2016

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, 
ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIARA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDORA: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA.
CNPJ: 05.905.065/0001-08
VALOR MENSAL de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
 VALOR GLOBAL DE R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2016.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 01 de Abril de 2016

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008-2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Produtos Hortifrutigranjeiros. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com.

Alagoa Grande - PB, 06 de Abril de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009-2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico 
Hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 06 de Abril de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003-2016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos destinados a realização de Exames La-

boratoriais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/
FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10016/2016 - 04.04.16 
- JOSELEM BRITO DA SILVA - EPP - R$ 146.614,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003-2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais de 
Consumo Diversos destinados a realização de Exames Laboratoriais; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSELEM BRITO DA SILVA - EPP - R$ 146.614,00.

Alagoa Grande - PB, 01 de Abril de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2016 - CPL, de 
acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da Advogada DENYZE GONSALO FURTADO - 
CPF: 075.197.834-56, com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo 
o valor global de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para os serviços na área jurídica 
para os serviços na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias, pareceres e assessoria ao 
Gabinete do Prefeito, para o Município de Ibiara, até 31 de dezembro de 2016.

Ibiara-PB, 07 de Abril 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00006/2016 - CPL, de 
acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA 
E SOFTWARES LTDA, com o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os serviços de 
Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira desta Prefeitura Municipal, 
até 31 de dezembro de 2016.

Ibiara-PB, 01 de Abril 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 002/2016
O município de Mãe D´água, Estado da Paraíba, por intermédio da Comissão permanente de 

Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei 8.666/93  e demais 
legislações aplicáveis à matéria, que encontra-se aberto o Edital para o chamamento de interessados 
para credenciamento  para futura e eventual contratação de serviços de pessoa física( podador de 
árvores)  no município de Mãe D´água/PB, conforme especificações no Edital e seus Anexos.  O 
recebimento dos envelopes referentes à documentação ocorrerá até o dia 27 de  abril de 2016 ás 
10:30 na sede da Prefeitura (Horário local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo nº48 
centro – prédio da prefeitura municipal De Mãe D’água-Estado da Paraíba, na Sala da comissão 
permanente de Licitação, em todos os dias uteis nos horários de 8:00 as 12:00h,informações pelo 
telefone:0(xx)83-3428-1000.

Mãe D’água - PB, 08 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados 
do julgamento dos lances no Leilão Nº 002/2015. Objeto: Alienação para a venda de bens móveis 
(veículos), em virtude de haver se tornados antieconômicos e inservíveis para o Município, se tornado 
oneroso aos cofres público, com as suas permanências. e com base no relatório apresentado pelo 
leiloeiro, o qual aponta como proponente: Pessoa físico: Gislaine S. dos Santos, CPF: 048.465.604-
06, com o valor arrematado de R$ 3.200,00, ref. ao Lote I. Pessoa físico: Josman P. de Sales, CPF: 
053.193.794-12, com o valor arrematado de R$ 4.900,00, ref. ao Lote II. Pessoa físico: Milton R. Peres, 
CPF: 051.239.638-80, com o valor arrematado de R$ 10.200,00, ref. ao Lote III. Pessoa físico: Marina V. 
Bezerra, CPF: 057.131.774-08, com o valor arrematado de R$ 1.400,00, ref. ao Lote IV. Pessoa físico: 
Julio C. Nunes, CPF: 322.644.884-68, com o valor arrematado de R$ 1.800,00, ref. ao Lote V. Pessoa 
físico: Julio C. Nunes, CPF: 322.644.884-68, com o valor arrematado de R$ 1.500,00, ref. ao Lote VI.

Pessoa físico: Cícero A. Leite, CPF: 249.985.244-53, com o valor arrematado de R$ 300,00, ref. 
ao Lote VII. Pessoa físico: Cícero A. Leite, CPF: 249.985.244-53, com o valor arrematado de R$ 
1.000,00, ref. ao Lote VIII. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 03 de dezembro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para construção de uma Academia de Saúde no município 

de Paulista - PB.
LICITANTE HABILITADO:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA APODI LTDA.
- ND CONSTRUÇÕES LTDA.
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
- SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI.
- SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA .
- VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 19/04/2016, 
às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 07 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICIPIO DE SUMÉ. 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) 3353-2274.
Sumé - PB, 08 de Abril de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA CATARINA – CNPJ  Nº 21.060.500/0001-99. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de 
Instalação nº  665/2016 em João Pessoa, 28 de março de 2016 – Prazo 365 dias, para atividade de 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ; DOTADO DO SISTEMA  DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO ; TANQUE  SÉPTICO  E VALAS DE INFILTRAÇÃO; na Rua Desembargador  Onaldo  N. 
Montenegro,287, praia do Miramar ;  município  de Cabedelo-Pb ;  processo 2014-007690/TEC/LI2256.

MAXWELL GARCIA DE ARAÚJO BRAGA – CPF nº 009.408.384-35 Torna público que a SEMABY - Se-
cretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 0047/2016 – Prazo de 730 dias. 
Para a atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR.  Processo Nº 2016-0080/TEC/LO.

SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESÍDUOS EIRELI – CNPJ/CPF Nº 21.677.788/0001-45 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 694/2016 em João Pessoa, 30 de março de 2016 – Prazo: 259 dias. Para a 
atividade de: TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E RESÍDUOS PERIGOSOS 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. VEÍCULO DE PLACA MOP-8689/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA  Município: - UF: PB. Processo: 2016-001716/TEC/AA-3726.
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