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Fonte: INMET
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Altura
0.3m
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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
22o  Mín.

34o  Máx.
24o Mín.

36o Máx.
27o Mín.

DÓLAR    R$ 3,492  (compra) R$ 3,494  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,480  (compra) R$ 3,690  (venda)
EURO   R$ 3,981  (compra) R$ 3,986   (venda)

l Primeira fase da CPI da Telefonia Móvel é entregue ao TJPB. Página 3

l Incêndio que atingiu casa na capital pode ter sido criminoso. Página 6

l Idosos com mais de 70 anos têm R$ 7,5 bi para sacar do Pasep. Página 8

l SUS oferecerá estimulação precoce a criança com microcefalia. Página 10
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Em documento enviado aos filiados do PPS, o presidente do partido, Nonato Bandeira, defendeu que a legenda não 
apoie a reeleição do prefeito Luciano Cartaxo e criticou a falta de planejamento e eficiência da atual gestão.  PÁGInA 4

Esportes

Vice de Cartaxo denuncia 
irregularidades na PMJP

Temer já tem o
discurso pronto

Anúncio foi feito on-
tem pela CBF. Técnico 
Dunga não deve contar 
com Neymar para a dispu-
ta do torneio.  PÁGInA 19

Sessões do 
Cine Bangüê e do 
Tintin Cineclube 
e show de Lenine 
integram a progra-
mação da Funesc 
para os próximos 
dias.  PÁGInA 21

No mês passado, foram emitidas 
12,4 milhões de notas, maior patamar 
desde julho de 2015. O aumento so-
bre fevereiro foi de 10%.  PÁGInA 14

Lista de convocados 
para a Copa América 
sai dia 5 de maio

Terminal dispõe de mais de 6 mil 
metros quadrados de área para 
armazenar contêiner e cargas

Dia D de Mobilização Estadual acontecerá em 30 de abril e meta é atender a 946 mil pessoas
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Emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica 
bate novo recorde

 

Receita

Começou ontem, no Estado, a campanha de vacinação 
contra a gripe. Nessa primeira etapa, serão imunizadas 
gestantes e profissionais da área de saúde.  PÁGInA 5

Em mensagem de áudio, vice discursa como se o afasta-
mento de Dilma já tivesse sido aprovado. Comissão da Câmara 
autorizou ontem abertura do impeachment. PÁGInAs 8 E 9 

Para todas as tribos
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minério de titânio

exportação paraíba vai 
exportar para a Holanda 
13 mil toneladas de ilmeni-
ta pelo porto de Cabedelo

PÁGInA 13

AlTA vElocIDADE Polícia Rodoviária Federal flagra motorista 
a quase 190 quilômetros no Litoral paraibano.  PÁGInA 6

PóS-IMPEACHMENT
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Derrotado pelas suas finanças 
pessoais, embora vitorioso nas corri-
das automobilísticas de Fórmula l, o 
ex-piloto Emerson Fittipaldi acaba de 
dar um grande exemplo ao país. Em 
repetidas entrevistas aos órgãos da 
imprensa nacional, com humildade, 
reconhece os erros de avaliação que 
cometeu na formulação e condução 
dos projetos empresariais e não foge 
à responsabilidade. Pelo contrário, 
assume os erros e se compromete 
com a justa reparação aos eventuais 
credores. 

A grandeza da atitude de Fittipal-
di reside no fato de que, ao contrário 
do que frequentemente ocorre na po-
lítica brasileira, ele admite os seus 
erros, assume compromissos com os 
seus credores e, humildemente, pede 
desculpas públicas pelos equívocos 
que cometeu. O ex-piloto enfrenta 
processos milionários na Justiça. São 
mais de 60 ações que tramitam nos 
Tribunais do Estado de São Paulo con-
tra o bicampeão mundial de F-1. A lis-
ta de credores inclui bancos privados 
e públicos, prefeituras, empresários e 
até dono de posto de gasolina.

A muitos pode parecer que o ges-
to é (ou ao menos deveria ser) corri-
queiro na vida do cidadão comum. 
Ou seja, admitir a existência de suas 
dívidas, reconhecer erros e garantir o 
ressarcimento de eventuais prejudi-
cados são, de fato, situações que não 
soam estranhas ao mundo das pesso-
as comuns. Não é isto, porém, o que 
em geral acontece com as nossas ce-
lebridades, sejam elas esportivas, em-
presariais, artísticas ou políticas. Em 
resumo, o que o ex-piloto reafirma, 
com a necessária resignação é que a 

honestidade não é uma virtude, mas, 
sim, uma obrigação. 

Emerson Fittipaldi falou sobre sua 
situação financeira ao Fantástico, da 
Rede Globo. No programa, pediu des-
culpas e prometeu pagar a dívida de 
R$ 25 milhões com a venda dos vários 
imóveis que lhe restaram. “As pessoas 
vão receber. Primeiro eu quero me des-
culpar publicamente. É lamentável o 
que aconteceu, mas vamos recuperar e 
vamos resolver com todos eles. Eu não 
estou quebrado e nem falido. Eu cum-
pro todas as minhas obrigações, preci-
so de tempo e trabalho para cumprir e 
vou cumprir”, ressaltou.

O Brasil seria muito melhor se, com 
esta humildade, o conjunto de suas eli-
tes (políticas, empresariais, culturais 
e etc.) agisse da mesma forma. Não 
é o que acontece – sabemos todos. O 
mais corriqueiro é que, nesse mundo 
midiático e de espetacularização, as 
pessoas apresentem argumentos de 
defesa que mais se notabilizam pela 
hipocrisia com a qual se recheiam. No 
resto do mundo não é sempre assim. 
Recentemente, o primeiro-ministro da 
Islândia anunciou sua renúncia. Ele es-
tava sob pressão depois que uma gran-
de investigação jornalística revelou a 
existência de uma empresa de fachada 
criada por sua esposa nas Ilhas Vir-
gens britânicas em 2007, onde colocou 
milhões de dólares. São os famosos 
“Panama Papers”. A lista se completa 
com muitas outras celebridades. Al-
gumas, aqui mesmo do Brasil. Sabem 
os leitores quantos dos nossos com-
patriotas se obrigaram a abordar esta 
questão diante do público? Nenhuma. 
É esta ausência que torna bastante 
presente o gesto de Fittipaldi. 

Editorial

A humildade do campeão
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O vereador Bruno Farias, presidente 
municipal do PPS, fez a convocação na 
semana passada, conforme informou 
a coluna: quinta-feira, os filiados e 
pré-candidatos a vereador vão definir, 
entre outras coisas, o caminho que a 
legenda adotará nas eleições de João 
Pessoa. Não deverá haver surpresas: 
o PPS vai declarar apoio oficial à can-
didatura de João Azevedo (PSB).  

UNInforme

ARtE DA tRAIÇÃO PSB flExIBIlIzOu

NONAtO SOBRE gEStÃO: “MáquINA INchADA E POucO EfIcIENtE”

“Não há crime de respon-
sabilidade e posso dar 
meu testemunho de que a 
presidente nunca praticou 
qualquer crime durante sua 
gestão”. Do deputado Agui-
naldo Ribeiro, líder do PP 
na Câmara dos Deputados, 
na sua fala na comissão do 
impeachment, ontem. Para 
ele, não se trata de gostar 
ou não gostar da presiden-
te, mas de avaliar o proces-
so à luz da Constituição.

“A política ama a traição, 
mas abomina o traidor”. De 
Charliton Machado (PT), pré-
-candidato a prefeito de João 
Pessoa, citando frase de Le-
onel Brizola para classificar 
atitudes, nesse contexto, 
que ele atribui a Luciano Car-
taxo. Nas redes sociais, pos-
tou que o prefeito quebrou 
“compromissos com todos 
os partidos que o apoiaram, 
assumindo composições com 
caciques derrotados”.

Há vários parlamentares do 
PSB cuja opinião contrária ao 
impeachment converge com a 
do governador Ricardo Couti-
nho. Os deputados Hugo Leal 
(RJ), Bebeto (BA) e Janete 
Capiberibe (AP), assim como 
os senadores João Capiberibe 
(AP) e Lídice da Mata (BA) são 
contra o impedimento da pre-
sidente. Ontem, a cúpula na-
cional da legenda flexibilizou: 
recomendou o voto favorável, 
mas liberou a bancada.   

Artigo

Não é vantagem ser um mau rico

Se você está duvidando do que estou di-
zendo, é só ler no Evangelho, o episódio que 
conta a história do homem rico e Lázaro. O 
rico vivia se banqueteando, rodeado de con-
forto, vestido de púrpura enquanto o men-
digo Lázaro, diante de seu portão, onde fora 
deixado vivia coberto de chagas e ansiava 
comer o que caía da mesa do rico. Até os cães 
vinham lamber suas feridas.

Surdo aos apelos do mendigo, o rico só 
pensava nele. Era materialista, só acredita-
va numa existência e que não precisava dar 
conta de sua vida a ninguém.

Pensando bem, se nós temos apenas 
uma existência aqui na Terra para que se 
inquietar com o futuro? Morreu, acabou-se 
e pronto. Que goze o rico, que sofra o pobre. 
Não temos responsabilidade nenhuma com 
os nossos atos. Será?...

Acontece que o rico e o pobre morrem. 
As situações mudam. O pobre agora está 
numa boa situação, enquanto o rico arde 
no inferno. E vendo Lázaro na boa, pede a 
Deus que o tire daquela dolorosa situação. 
Aí vem a resposta divina. Tenha paciência o 
rico. Chega a pedir que molhe a ponta de seu 
dedo, porquanto o calor é grande. A resposta 
divina não demora:

“Meu filho, tiveste tudo no mundo e 
nada fizeste pela pobreza. Lembre-se de 
que durante a sua vida você recebeu coisas 
boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas 

más. Agora, porém, ele está sendo consolado 
aqui e você está em sofrimento. E além disso, 
entre vocês e nós há um grande abismo, de 
forma que os que desejam passar do nosso 
lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, 
não conseguem. Não fizeste a caridade. Não 
amaste o pobre como a si mesmo.

O rico, com o rosto molhado de lágrimas, 
refletiu um pouco e pensou nos seus familia-
res, que ignoravam os rigores da lei, então 
suplicou ao Pai: Manda Lázaro ir à casa de 
meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que 
ele os avise, a fim de que eles não venham 
também para este lugar de tormento. Ao que 
Deus respondeu: “Eles têm os Evangelhos. É 
só lê-los e praticá-los”.

Nós temos a Doutrina Espírita, cujo lema 
é: “Fora da caridade não há salvação”. Que os 
ricos estejam atentos!...

Finalizemos, abrindo “O Livro dos Espíri-
tos”, e leiamos: Quem quiser, desde esta vida, 
ir aproximando-se da perfeição moral deve 
expurgar de seu coração todo sentimento de 
egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível 
com a justiça, o amor e a caridade”.

Ser caridoso é sentir o problema do ou-
tro. Sentir e agir em seu favor. Ontem, eu vi 
em pleno trânsito, um homem muito moço, 
bonito, estendendo o olhar pedinte aos que 
estavam em seus carros. Mas, o que tem isso 
demais? O homem não tinha mãos. Assim 
mesmo, este homem sorria...

quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral
deve expurgar de seu coração todo sentimento de egoísmo”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br
SEM SuRPRESAS

‘SOu tEStEMuNhA’

RElAtóRIO DA cPI SAI hOjE, DIz EfRAIM fIlhO
A leitura do relatório final da CPI dos Fundos de Pensão ocorrerá hoje à tarde, mas a votação so-
mente ocorrerá na quinta-feira, informou ontem o deputado Efraim Filho (DEM), presidente do 
colegiado. Os prejuízos causados por gestões fraudulentas no Funcef (Caixa), Petros (Petrobras), 
Previ (Banco do Brasil) e Postalis (Correios) seriam superiores a R$ 3 bilhões. Maiores, portanto, 
que os desvios gerados no Mensalão e no Petrolão.  
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No documento em que oficializa o rompimento 
com Luciano Cartaxo, Nonato Bandeira faz uma 
recomendação ao prefeito, quanto à transparên-
cia de sua gestão: “A Prefeitura deveria divulgar 
quanto é a nossa dívida real, evitando as mais 
diversas especulações. Fala-se em R$ 150, 200, 
250 milhões”. Afirma que “o desequilíbrio finan-
ceiro foi outra marca negativa da atual gestão”. 

QUANTO é A DíVIDA?

O que era iminente tornou-se con-
creto, ontem, oficialmente. Era ques-
tão de dias para que o rompimento 
do vice-prefeito Nonato Bandeira 
(foto), presidente estadual do PPS, 
com o prefeito Luciano Cartaxo (PSD) 
fosse levado a público. Na verdade, 
nos bastidores, em nível privado, o 
afastamento das duas lideranças 
já era favas contadas. Nonato fora 
praticamente alijado das decisões 
administrativas, sequer opinava a 
respeito de questões relativas à reforma do secretariado, como ocorreu recentemente. Aliás, no 
documento divulgado ontem aos filiados, denominado “Porque não devemos apoiar a reeleição 
do atual prefeito”, um dos pontos abordados pelo dirigente diz respeito, justamente, ao que ele 
chama de “máquina pública inchada e pouco eficiente”, fazendo menção à criação de três novas 
secretarias, “quando o certo seria diminuir ou promover fusões que acarretassem economia nos 
gastos e otimização dos serviços”. E acusa o prefeito de criar nova pasta – transformou o Procon 
em secretaria – por motivos políticos e não para melhorar a eficiência do órgão: “Serviu muito 
mais para abrigar um vereador no cargo e promover um suplente na Câmara”. Outro ponto ressal-
tado pelo vice-prefeito merece destaque: as excessivas mudanças no secretariado promovidas 
por Cartaxo prejudicaram o planejamento das ações e dos serviços executados em João Pessoa. 
“Pastas importantíssimas como Saúde, Planejamento, Mobilidade Urbana e Comunicação sofreram 
juntas quinze substituições. Em um cálculo objetivo, três anos e 3 meses divididos por quinze dá 
uma média inacreditável de um secretário a cada dois meses e 26 dias na Prefeitura. Creio ser algo 
inédito até em prefeituras de menor porte, sujeitas ao humor de gestores titubeantes e pouco 
afeitos à administração”.

DIRETOR TéCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
joanildo Mendes
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CPI da Telefonia ouve presidente da 
Fapesq sobre estrutura da rede na PB
Comissão entra na fase de 
discussões técnicas sobre 
os serviços prestados

FOTO: Divulgação/ALPB

FOTO: Divulgação/Secom-PB

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Telefonia 
Móvel - e que agora investiga 
Telefonia Fixa, Internet ban-
da larga e serviços de TV por 
assinatura - realizou, nessa 
segunda-feira (11), a 41ª ses-
são pública que ouviu o presi-
dente da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq), Claudio Furtado.

A sessão, que ocorreu no 
Plenário José Mariz, contou 
com a presença do presidente 
da comissão, João Gonçalves; a 
vice-presidente Camila Tosca-
no; o relator Bosco Carneiro; 
o deputado Zé Paulo de Santa 
Rita e o procurador da Assem-
bleia, Adalberto Falcão.

Para João Gonçalves, a 
comissão entra em uma nova 
fase, pois agora começam as 
discussões técnicas dos ser-
viços prestados pelas opera-
doras que causam prejuízos 
ao consumidor. “Queremos 
que o investimento venha de 
onde vier, nós queremos é 
que invista. É essa função que 
a CPI incansavelmente não 
parou ainda e nem vamos pa-
rar, nós queremos é resulta-
do. Não adianta as empresas 
de telecomunicações virem 

querer agradar com outras 
coisas, o que nós queremos é 
investimento para a Paraíba”, 
defendeu.

O relator Bosco Carneiro 
ressaltou que a CPI quer ve-
rificar se o compromisso das 
empresas de levar banda larga 
para as escolas das zonas ru-
ral e urbana está sendo cum-
prido. “Se for da obrigação das 
empresas quando elas ganha-
ram a licitação, então elas já 
têm compromisso e têm dever 
de cumprir”, pontuou.

No seu depoimento, o 
presidente da Fapesq fez um 
balanço dos investimentos 
que têm sido feitos no Esta-
do no setor, como os projetos 
cidades digitais, que visa im-
plantar um anel de fibra ótica 
que atenda a vários pontos. O 
projeto tem ação do Governo 
do Estado na implantação e, 
ao todo, 18 cidades estão sen-
do contempladas, sendo que 
em seis já foram concluídas e 
nove em obra.

Claudio Furtado também 
falou sobre as políticas de pa-
vimentação digital feitas pelo 
Governo da Paraíba interli-
gando João Pessoa e Campina 
Grande, levando fibra ótica 
para atender órgãos públicos. 
A  conexão dessas ações faz 
parte do Plano Nacional de 
Banda Larga e cidades digitais.

“As operadoras são obri-

Presidente da Fapesq, Claudio Furtado (D) falou sobre os investimentos do Governo do Estado em pavimentação digital e fibra ótica 

gadas, pelo Plano Nacional de 
Banda Larga nas Escolas, via 
conexão ADSL, a oferecerem 2 
MB para download por segun-
do e 500kb para upload. Isso 
é muito pouco. Isso acontece 
porque é feito via ADS não via 
fibra ou outro meio. Se você 
olha a questão do atendimen-
to rural, a maioria é feita via 
satélite”, disse. 

O presidente da Fapesq 
disse ainda que estamos longe 
de ter um serviço de internet 
banda larga e móvel de quali-
dade, comparados com países 

mais desenvolvidos. Outro 
assunto que ele levantou diz 
respeito à universalização da 
internet, já que apenas me-
tade da população brasileira 
tem acesso à internet.

Entrega do relatório
O presidente do Tribu-

nal de Justiça da Paraíba, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti, recebeu no final da 
tarde de ontem o relatório 
referente a 1ª fase da CPI da 
Telefonia Móvel, que apurou 
supostas irregularidades e 

o mau atendimento das em-
presas que operam o sistema 
de telefone celular no Estado 
da Paraíba. A entrega do do-
cumento foi feita pelos depu-
tados João Gonçalves (PSD), 
João Bosco Carneiro Júnior 
(PSB) e Zé Paulo (PSL), res-
pectivamente presidente, re-
lator e membro da CPI.

Ao receber o relatório, o 
presidente Marcos Cavalcan-
ti disse que irá levar o rela-
tório ao conhecimento de to-
dos os desembargadores da 
Corte de Justiça paraibana.

“É louvável o gesto dos 
deputados que, em boa hora, 
trazem ao conhecimento do 
Poder Judiciário o relatório 
dos trabalhos que empreende-
ram em favor do povo, da so-
ciedade paraibana e brasileira. 
Afinal, o consumidor paga caro 
pela telefonia móvel e, por isso, 
precisa de um serviço de qua-
lidade, fato que não existe 
hoje, segundo relataram os 
deputados. Estão de parabéns 
os parlamentares que inte-
gram essa comissão”, decla-
rou o presidente Cavalcanti.

Serão anunciados na 
noite desta quarta-feira (13), 
no auditório do Centro de 
Educação Empreendedora 
do Sebrae, os vencedores da 
9ª edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor, que 
inscreveu projetos voltados 
ao estímulo e desenvolvi-
mento de pequenos negócios 
e modernização da gestão 
pública, contribuindo de for-
ma efetiva para o desenvol-
vimento econômico e social 
dos municípios.

Nesta edição foram ins-
critos projetos de 96 muni-
cípios da Paraíba, recorde 
registrado na história do 
evento, 28 a mais que na últi-
ma premiação, quando parti-
ciparam 68 projetos. Na ava-

liação do gestor do prêmio, 
Luciano Holanda, o número 
exemplifica o potencial em-
preendedor das cidades do 
interior da Paraíba.

“Ficamos felizes com o 
robusto volume de inscri-
ções, levando em conta o 
cenário de estiagem prolon-
gada vivenciado nos últimos 
anos, a crise nos repasses 
dos recursos e a retração no 
Fundo de Participação dos 
Municípios. É um resultado 
que demonstra que o em-
preendedorismo continua 
crescente nessas cidades e 
que os esforços do Sebrae no 
segundo semestre de 2015 
foram valiosos para chegar-
mos a esse cenário”, destacou 
Luciano Holanda.

A premiação é dividida 
nas categorias: melhor pro-
jeto; implementação e insti-
tucionalização da Lei Geral; 
compras governamentais de 
pequenos negócios; desbu-
rocratização e formalização; 
pequenos negócios no cam-
po; inovação e sustentabili-
dade; municípios integrantes 
do G100; e inclusão produti-
va com segurança sanitária.

Os primeiros colocados 
em cada categoria disputa-
rão a etapa nacional do prê-
mio, que acontece no próxi-
mo dia 10 de maio. Na última 
edição, o projeto da cidade 
de Bananeiras venceu na ca-
tegoria Melhor Projeto, tanto 
na etapa estadual como na-
cional.

Vencedores do Prêmio Sebrae 
serão conhecidos nesta quarta

Governador ouve reivindicações 
em ODE na região de Esperança

Ricardo inaugura barragem e 
inspeciona obras de Camará

PREFEITO EMPREENDEDOR

A Barragem de Pitombeira vai beneficiar cerca de 28 mil habitantes da região de Alagoa Grande

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, no sábado 
(9), a Barragem de Pitombeira, 
em Alagoa Grande, garantindo 
segurança hídrica para cerca 
de 28 mil habitantes. Em se-
guida, visitou as obras da Bar-
ragem de Camará, em Alagoa 
Nova, e também conheceu o 
Centro de Formação do Mo-
vimento Sem Terra Elisabeth 
e João Pedro Teixeira, no Sítio 
Imbaúba, em Lagoa Seca. 

A Barragem de Pitombei-
ra vai beneficiar cerca de 28 
mil habitantes da área de Ala-
goa Grande, sendo utilizada 
para abastecimento de água e 
também irrigação das terras. A 
barragem possui um volume de 
acumulação de 2.955.820m³ de 
água. Mais de R$ 8,4 milhões fo-
ram investidos na obra.

Na inauguração, Ricardo 
destacou que o Governo tem 
investido em ações para ga-
rantir a segurança hídrica da 
população. “Minha alegria é 

enorme em estar aqui para en-
tregar esta barragem ao povo 
de Alagoa Grande. Esta obra 
representa vida e desenvolvi-
mento para a região. Quero ver 
a água sendo utilizada de ma-
neira adequada. A construção 
da Barragem de Pitombeira faz 
parte de uma política de segu-
rança hídrica estabelecida por 
este Governo que sabe a im-
portância da água para o povo 
paraibano” ressaltou.

O secretário de Infraestru-
tura, Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnolo-
gia, João Azevedo, afirmou que 
a obra vem confirmar o com-
promisso do Governo do Esta-
do com o bem-estar dos cida-
dãos. “A Barragem está pronta 
e vai garantir o abastecimento 
d’água para o povo que tanto 
pediu por esta obra. Segurança 
hídrica é um dos pontos mais 
priorizados pelo Governo do 
Estado”, comentou.

O governador também vi-

sitou as obras da Barragem de 
Camará, em Alagoa Nova, que 
teve sua reconstrução iniciada 
em 2012 e já está com mais de 
90% concluída. A previsão é de 
que as obras sejam finalizadas 
até o final do primeiro semes-
tre deste ano. “Fizemos um 
convênio com o Governo Fede-
ral e estamos reconstruindo a 
barragem que vai trazer mui-
tos benefícios para a região”, 
afirmou Ricardo Coutinho.

Em seguida, Ricardo foi 
ao Centro de Formação do Mo-
vimento Sem Terra Elizabeth 
e João Pedro Teixeira, no Sítio 
Imbaúba, em Lagoa Seca, que 
oferece cursos de especializa-
ção em semiárido, em agro-
ecologia, formação político 
pedagógica, entre outros. O go-
vernador foi recebido pelos es-
tudantes que realizaram uma 
apresentação cultural. Ele ain-
da plantou uma muda de árvo-
re e conheceu as dependências 
do Centro de Formação.

Com a participação de 
2.201 pessoas, o governador 
Ricardo Coutinho realizou, na 
tarde desse sábado (9), na ci-
dade de Esperança (3ª Região 
Georçamentária), a sexta au-
diência pública do Orçamento 
Democrático, deste ciclo 2016. 
A audiência aconteceu no gi-
násio “O Ninão” e a população 
presente elegeu como priori-
dades de investimentos para o 
próximo ano a saúde (407 vo-
tos), a educação (369 votos) e a 
segurança pública (233 votos).

O governador abriu a ple-
nária fazendo entregas de che-
ques do Empreender Paraíba, 
no valor de R$ 456 mil a 143 
empreendedores individuais, 

nas linhas de créditos ligados 
à juventude, mulher e profis-
sional liberal. Também entre-
gou 384 computadores para 
atender os serviços técnicos 
administrativos das escolas da 
região, renovando o parque 
tecnológico e a comunicação da 
terceira gerência de educação, 
além de destinar R$ 4 milhões 
para o Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú (Procase). 
“É um prazer estar aqui nessa 
grande plenária do território 
da Borborema pela sexta vez, 
no quinto ano do Orçamento 
Democrático. Estamos criando 
consciências cidadã, aumen-
tando o controle do povo sobre 

aquilo que é público. Não é um 
favor, mas sim um direito de 
participar de um processo de 
política participativa”, disse.

Sobre os investimentos 
destinados por meio do Proca-
se ele afirmou que o edital irá 
beneficiar projetos produtivos 
de comunidades rurais. “Estou 
assinando aqui um edital do 
Pracase destinando R$ 4 mi-
lhões para projetos conduzidos 
por jovens, mulheres e quilom-
bolas, que irão contemplar 56 
municípios dessa região. Este 
é um governo que busca cons-
truir o poder popular, demons-
trando que é possível utilizar 
corretamente o dinheiro do 
povo”, afirmou o governador.
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Políticas

Nonato denuncia desequilíbrio e 
falta de planejamento na PMJP
Crescimento da máquina 
pública mesmo com a crise 
também foi alvo de crítica

O vice-prefeito de 
João Pessoa e presidente 
estadual do PPS, Nonato 
Bandeira, tornou público, 
ontem, documento que 
enviou para os filiados do 
partido no município, que 
vão decidir na próxima 
quinta-feira quem devem 
apoiar nas eleições do pró-
ximo dia 2 de outubro. Ele 
fez uma avaliação geral da 
atual gestão e defendeu 
abertamente que o parti-
do não apoie a reeleição 
do atual prefeito Luciano 
Cartaxo.

“A aliança que fizemos 
com Luciano Cartaxo à épo-
ca, até por ter o apoio deci-
sivo do saudoso ex-prefei-
to Luciano Agra, previa a 
continuidade das ações de 
governo e a inovação ad-
ministrativa, baseada in-
clusive no perfil do então 
candidato que resolvemos 
apoiar. Passados estes três 
anos e 3 meses, temos que 
reconhecer, infelizmente, 
que muito pouco se avan-
çou, e, em muitos casos, 
chegamos a retroceder, a 
exemplo da qualidade dos 
serviços que estamos pres-
tando à população”, afir-
mou Nonato Bandeira.

De acordo com a ava-
liação administrativa feita 
pelo vice-prefeito, a atual 
gestão produziu “inter-
venções urbanas ataba-
lhoadas, sem um planeja-
mento ordenado, racional 
e compatível com as dire-
trizes orçamentárias, com 
a eficiência administrativa, 
a gestão pública de resul-
tados e com a nova políti-
ca. O resultado são obras 
paralisadas ou em marcha 

lenta, que não terminam e 
causam grandes transtor-
nos para o cidadão. Sem 
falar naquelas que sequer 
iniciaram e foram prome-
tidas com o mandato já em 
curso. Hospital da mulher, 
BRT, VLT, grandes corre-
dores, padronização das 
calçadas, Centro Cultural 
de Mangabeira, novas es-
colas em tempo integral, 
solução para a barreira do 
Cabo Branco, entre outras”, 
lembrou ele.

Bandeira também cri-
ticou o aumento do tama-
nho da máquina pública, 
mesmo com a crise finan-
ceira. “Foram criadas sim-
plesmente três novas se-
cretarias, quando o certo 
seria diminuir ou promo-
ver fusões que acarretas-
sem economia nos gastos 
e otimização dos servi-
ços. Muitos questionam 
até hoje a necessidade de 
criar uma Secretaria de 
Segurança, quando nossa 
Guarda Municipal ainda 
está desarmada e enfren-
ta sérios problemas de 
logística. Criamos outra 
secretaria em Brasília com 
vários cargos. Creio que 
um funcionário eficiente 
poderia muito bem acom-
panhar os projetos da Pre-
feitura nos gabinetes pa-
lacianos. A transformação 
do Procon em secretaria, 
com direito a adjunto, ser-
viu muito mais para abri-
gar um vereador no cargo 
e promover um suplente 
na Câmara”.

Instabilidade
Ele criticou também 

as constantes trocas de 
secretários, o que geraria 
“instabilidade e desconti-
nuidade” nos serviços pú-
blicos. “As constantes tro-
cas de secretários foram 

outras medidas que causa-
ram grandes transtornos 
à gestão. Pastas impor-
tantíssimas como Saúde, 
Planejamento, Mobilidade 
Urbana e Comunicação 
sofreram juntas quinze 
substituições. Ou seja, três 
anos e 3 meses dividido 
por quinze dá uma média 
inacreditável de um secre-
tário a cada dois meses e 
26 dias na Prefeitura. Creio 
ser algo inédito até em 
prefeituras de menor por-
te”, avaliou Bandeira. Leia 
íntegra da carta no site: 
(auniao.pb.gov.br).

Nonato diz que a atual gestão produziu “intervenções atabalhoadas”

O secretário de Arti-
culação Política, Zenne-
dy Bezerra, minimizou 
a recomendação parti-
dária do vice-prefeito 
Nonato Bandeira (PPS), 
que optou por deixar 
a base do governo na 
manhã dessa segunda-
-feira (11/4). “A decisão 
do vice-prefeito Nona-
to Bandeira é algo que 
faz parte do processo 
democrático. Esta car-
ta, endereçada aos fi-
liados e dirigentes do 
PPS, aponta o caminho 
que o partido deve 
seguir nas próximas 
eleições. Nós respeita-
mos e vemos com toda 
tranquilidade a deci-
são”, disse. 

De acordo com o se-
cretário, o vice-prefeito 
vinha se afastando da 
gestão municipal des-
de 2013. “Em 2014, por 

exemplo, Nonato deci-
diu por caminhos dife-
rentes daquele optado 
pelo prefeito. Ele só ofi-
cializou o que já vinha 
sinalizando há algum 
tempo”, argumentou. 

Zennedy, no entan-
to, estranhou o fato 
dessas considerações 
aparecerem às vésperas 
do período eleitoral, 
e por não serem ama-
durecidas nos espaços 
internos da gestão.  “É 
natural que, por estar-
mos às portas de uma 
disputa eleitoral, quem 
não esteja com o pre-
feito procure argumen-
tos para se diferenciar. 
Uma coisa que posso 
garantir, como alguém 
que faz parte da equi-
pe do prefeito, é que 
ele sempre deu espaço, 
sempre ouviu seus auxi-
liares”, comentou.

“Processo democrático”

Por meio das re-
des sociais, o pro-
fessor do Centro de 
Educação da Univer-
sidade Federal da Pa-
raíba e pré-candidato 
do Partido dos Tra-
balhadores a prefei-
to de João Pessoa, 
Charliton Machado, 
destacou que no do-
cumento,  Nonato 
Bandeira colocou o 
histórico recente de 
rupturas e quebras 
de compromissos do 
prefeito.

No artigo, Charli-

ton Machado lembra 
que o prefeito Lu-
ciano Cartaxo aban-
donou o ex-prefeito 
Luciano Agra, que de-
clarou apoio condicio-
nal a sua candidatura 
em 2012, abandonou 
o PT e seu programa 
eleito pela popula-
ção, entre outros par-
tidos e lideranças. Fi-
nalizando o texto, o 
professor lembrou a 
frase do político Leo-
nel Brizola: “A políti-
ca ama a traição, mas 
abomina o traidor”.

Abandonos e traição

“Passados estes 3 

anos e 3 meses, 

temos que reconhecer, 

infelizmente, que 

muito pouco se 

avançou, e, em 

muitos casos, 

chegamos a 

retroceder”

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
Durval Ferreira, tem até o pró-
ximo dia 18 para dar uma res-
posta aos vereadores que for-
mam a bancada de oposição 
na Casa Napoleão Laureano 
se vai instalar ou não a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar supostos 
desvios de recursos de apro-
ximadamente R$ 10 milhões 
nas obras do Parque Solon de 
Lucena, a Lagoa. Ontem, o ve-
reador Raoni Mendes (DEM) 
afirmou que o prazo dado pela 
Justiça ainda não espirou e 
todos continuam aguardando 
a decisão do presidente. “Pra 
mim o prefeito teme e treme 
a instalação da CPI da Lagoa 
porque também pediram a 
instalação de mais três CPIs 
no dia seguinte do pedido de 
abertura das investigações da 
Lagoa”, observou Raoni.

Raoni afirmou ser im-
portante o presidente da Câ-
mara se pronunciar porque 
o Brasil está sendo passado a 
limpo e aqui em João Pessoa, 
os vereadores da bancada 
estão simplesmente pedin-

Raoni diz que prefeito teme aprovação de CPI
SUPOSTO DESVIO DE R$ 10 MILHÕES NAS OBRAS DA LAGOA
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do um esclarecimento sobre 
onde foi parar R$ 10 milhões 
que anunciaram nas obras de 
retirada de mais de 200 mil 
toneladas de lixo do Parque 
Solon de Lucena.

Foram os vereadores da 
oposição ao prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD) na Câmara de 
João Pessoa (CMJP), Renato 
Martins (PSB), junto com Zezi-
nho do Botafogo (PSB), Eduar-

do Fuba (PT), Raoni Mendes 
(DEM) e Felipe Leitão que 
protocolaram no último dia 
31, no Fórum Cível da Capital, 
um mandado de segurança 
com pedido de liminar contra 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), 
Durval Ferreira, para garantir 
a instalação da CPI da Lagoa.

Tudo com base no relató-
rio divulgado pela Controlado-

ria-Geral da União (CGU), que 
apontou suposto desvio de re-
cursos de quase R$ 10 milhões 
nas obras de revitalização da 
Lagoa. A oposição protocolou 
o  pedido de instalação da CPI 
da Lagoa, na CMJP no dia 8 de 
março deste ano.

Depois da decisão do juiz 
Marcos Salles, da 1ª Vara da 
Fazenda de João Pessoa, o pre-
sidente da Câmara da capital 

(CMJP), Durval Ferreira (PP), 
garantiu que dará seu posicio-
namento sobre a instalação da 
CPI da Lagoa dentro do prazo 
estipulado pelo Judiciário, dia 
18 deste mês, segundo o ve-
reador Lucas Brito.

Fundeb
Sobre o pedido de CPI 

para investigar os recursos do 
Fundo Nacional de Educação e 

Desenvolvimento de Educação 
Básica (Fundeb), o vereador 
Raoni revelou que a solicita-
ção para investigação nessa 
área partiu dos trabalhadores 
da Educação de João Pessoa. 
Segundo os próprios traba-
lhadores houve um desvio no 
Fundeb por parte da Prefeitura 
da capital de R$ 3,27 milhões, o 
que era o valor equivalente ao 
aumento que os servidores da 
Educação reivindicavam.

“Eles pediram essa in-
vestigação e até agora só 
conseguimos seis assinatu-
ras e precisamos fiscalizar 
aquilo que nos pedem. Se 
antes conseguimos identi-
ficar  o desvio do dinheiro 
da Lagoa e nós através do 
relatório da CGU pedimos 
a instalação da CPI, agora é 
diferente, a sociedade civil 
organizada através de seu 
sindicato, ou seja, professo-
res e funcionários adminis-
trativos chega na Câmara 
Municipal e clama por uma 
investigação no Fundeb. 
Temos que investigar”, pon-
tuou Raoni, dizendo acredi-
tar que esta semana o núme-
ro de assinaturas para essa 
CPI deverá ser concluído. 
Bastam nove assinaturas.

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Vereador acredita que bancada de oposição conseguirá reunir assinaturas para instalar outra CPI e investigar suposto rombo no Fundeb



Incêndio que atingiu 
casa em Jaguaribe pode 
ter sido criminoso

Página  6

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de abril de 2016

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciou ontem, com 
imunização de gestantes 
e profissionais da saúde, 
a Campanha de Vacinação 
contra a Influenza 2016 de-
finida pelo Ministério da 
Saúde. A meta é imunizar 
946 mil pessoas, ou seja, 
80% do público-alvo, e, na 
medida em que for chegan-
do mais doses da vacina, a 
Secretaria de Saúde do Esta-
do vai ampliando a campa-
nha para outros públicos.

O Dia D de Mobilização 
Estadual será realizado em 
30 de abril e de acordo com 
Isiane Queiroga, gerente es-
tadual de Imunização, a de-
finição dos grupos fica a car-
go do Ministério da Saúde. 
“O Ministério da Saúde de-
fine os grupos prioritários 
com base em estudos epide-
miológicos para imunização 
da vacina, cujo objetivo não 
é eliminar o vírus, e sim di-
minuir as complicações e a 
mortalidade. Esse público 
eleito é o que tem os maio-
res índices de complicações 
e, consequentemente, mor-
talidade”, explicou.

Em João Pessoa, a meta 
da campanha é imunizar 
124 mil pessoas, o que cor-
responde a 80% da popula-
ção de 168 mil considerada 
grupo de risco. A imuniza-
ção de gestantes e profissio-
nais de saúde da rede públi-
ca e privada começa amanhã 
e vai até o próximo dia 29. 

Nessa primeira etapa da va-
cinação, os profissionais da 
saúde representam cerca 
de 20 mil pessoas. O restan-
te da população poderá ser 
vacinado a partir do dia 30 
de abril até 20 de maio, em 
todas as salas de vacinação 
da rede municipal de saúde 
e em pontos móveis estra-
tégicos nos cinco distritos 
sanitários. 

Conforme a coordena-
dora do setor de Imunização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Chiara Dantas, cinco 
equipes da secretaria, com 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, irão realizar o 
trabalho de vacinação nos 
serviços da rede hospitalar, 
entre Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), hos-
pitais e Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu). A vacina é contrain-
dicada para pessoas com 
história de reação anafiláti-
ca prévia em doses anterio-
res, bem como a qualquer 
componente da vacina ou 
alergia grave relacionada a 
ovo de galinha e seus deri-
vados.

Dicas de Prevenção
Segundo Chiara Dantas, 

além da principal medida 
de prevenção da gripe, que 
é a vacinação, as pessoas 
devem ficar atentas sobre 
a importância para higiene 
das mãos e dos ambientes.  
“Como dica de prevenção, a 
orientação é lavar as mãos 
frequentemente com água e 
sabão, cobrir o nariz e a boca 
com um lenço, preferencial-
mente descartável, além de 
não compartilhar alimentos 
ou copos e toalhas de uso 
pessoal”, orientou.

A doença
A gripe é uma infecção 

respiratória aguda de curta 
duração, que dura no má-
ximo uma semana, mas em 
alguns casos pode originar 
uma pneumonia, o que pode 
levar à hospitalização e até 
morte. É causada pelo vírus 
influenza, que ao entrar no 
nosso organismo pelo nariz, 
multiplica-se, disseminan-
do-se para a garganta e res-
tante das vias respiratórias, 
incluindo os pulmões.

 
Sintomas
A pessoa quando gripa-

da apresenta febre, dores 
de cabeça, tosse seca, gar-
ganta irritada, congestão 
nasal e dores musculares. 
Podem apresentar também 
náuseas, vômitos e diarreia, 
sendo esses sintomas mais 
comuns em crianças e raros 
em adultos.

 
Vacina
A vacina que está sendo 

ofertada na campanha pro-
tege contra os três subtipos 
do vírus da gripe determina-
dos pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para 
este ano (A/H1N1; A/H3N2 
e influenza B).

A vacina é contra indi-
cada para pessoas com his-
tória de reação anafilática 
prévia em doses anteriores, 
bem como a qualquer com-
ponente da vacina ou alergia 
grave relacionada a ovo de 
galinha e seus derivados. Em 
doenças agudas febris mo-
deradas ou graves recomen-
da-se adiar a vacinação, até 
a resolução do quadro, com 
o intuito de não se atribuir 
à vacina as manifestações da 
doença.

Primeiros grupos a receber 
a vacina são gestantes e 
profissionais de saúde 

SES inicia vacinação contra gripe
PREVENÇÃO
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Saiba mais

Confira o cronograma da vacina-
ção em João Pessoa:
13 e 14 de abril – Trabalhadores 
de Saúde das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) Oceania e Célio 
Pires de Sá.
15 de abril – Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu)
18 a 29 de abril – Trabalhadores de 
saúde da rede hospitalar.
30 de abril – Dia de Mobilização Nacio-
nal da Campanha de Vacinação – Para 
todos os grupos de risco.

Em João Pessoa, a meta é imunizar 124 mil pessoas, o que corresponde a 80% da população de risco

A Secretaria de Saúde de Cabede-
lo (Sescab) iniciou ontem a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe H1N1. To-
das as Unidades de Saúde da cidade 
estão recebendo as doses que, neste 
primeiro momento, devem imunizar 
gestantes e profissionais da saúde. A 
partir do dia 30 – Dia D da Campanha 
– até o dia 20 de maio, toda a popula-
ção poderá receber a vacina. 

Para esta primeira fase, Cabede-
lo recebeu 2.010 doses da vacina, e a 
expectativa é que sejam imunizadas 
700 gestantes e 1.300 profissionais da 
saúde. 

Assim como aconteceu em diver-
sas cidades, Cabedelo antecipou a 
campanha, prevista para começar no 
dia 30 de abril.

“Seguimos a recomendação do 
Ministério da Saúde e antecipamos o 
calendário. Estamos prontos para re-
ceber os grupos de risco – gestantes e 
profissionais da saúde – e imunizá-los. 

A partir do dia 30, toda a população 
pode procurar a unidade de saúde 
mais próxima para receber a dose. 
Além disso, também estaremos com 
unidades móveis para distribuir a va-
cina a todos os recantos da cidade”, 
destaca a coordenadora de Imuniza-
ção da Sescab, Missânia Moreira. 

 
H1N1
Os sintomas da gripe H1N1 são 

muito semelhantes aos da gripe co-
mum, mas surgem de forma repenti-
na e com maior intensidade, podendo 
aparecer febre alta, forte dor de cabe-
ça e dificuldade para respirar.

Esse tipo de gripe é transmitido 
pelo contato com pessoas doentes, 
mas pode causar complicações como 
pneumonia se não for tratada ade-
quadamente, por isso em caso de sus-
peita deve-se ir ao médico para saber 
como tratar e evitar transmitir a doen-
ça para outras pessoas.

Cabedelo recebeu 2 mil doses 
O surto da gripe H1N1 

que vem sendo registrado 
em todo o Brasil está levan-
do as Igrejas Católicas a mu-
darem os ritos das missas e 
celebrações atendendo as re-
comendações da  Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil  (CNBB) e  por orienta-
ção do Ministério da Saúde. 

Em João Pessoa, essas 
medidas preventivas passa-
ram a ser adotadas a partir 
deste último final de semana 
pela Paróquia Sant’Ana, no 
conjunto Funcionários II, em 
João Pessoa. 

De acordo com o padre 
da paróquia, Edilson Figuei-
redo, que também é missio-
nário diocesano, as missas e 
celebrações sofreram algu-
mas mudanças como forma 
de garantir a saúde dos fiéis.

Ele explicou que o  Pai 
Nosso será rezado com as 
mãos para o alto e a paz será 
desejada  para quem estiver 
ao seu lado sem pegar nas 

mãos como forma de evi-
tar contaminações coleti-
vas. A comunhão será dada 
nas mãos e não colocada 
direto na boca. A partir de 
agora, ao chegarem à Igreja 
Sant’Ana e nas comunidades 
da paróquia,   os fiéis recebe-
rão o álcool  gel para purifi-
car as mãos.

Padre Figueiredo expli-
ca que o álcool deve ser bem 
passado nas mãos, entre os 
dedos e nas unhas. O produ-
to deve se colocado até os co-
tovelos e, de preferência, três 
vezes ao dia.  O missionário 
alerta que esses cuidados 
não devem ser tomados pe-
los fiéis apenas quando esti-
verem na igreja e nas comu-
nidades, mas durante todo o 
dia na sua luta diária.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Arqui-
diocese da Paraíba, a Pas-
toral de Saúde recomendou 
que o arcebispo implantasse 
essa decisão de mudança dos 
ritos das missas para evitar o 
contágio da gripe H1N1, mas 
devido a viagem de dom Aldo 

Pagotto para Aparecida, essa 
mudança não foi implanta-
da oficialmente. Segundo a 
assessoria, apesar dessa de-
cisão ainda não ser oficial, 
não quer dizer que os padres 
estejam privados de adotar 
essas mudanças.

Viagem
Na próxima sexta-feira 

(15), o padre Edilson Figuei-
redo vai viajar para a cidade 
de Aparecida, em São Paulo, 
para participar do Encon-
tro Nacional de Presbíteros 
do Brasil. “Passaremos uma 
semana de reflexão sobre o 
ministério que recebemos. 
Este encontro acontece de 
dois em dois anos, é muito 
importante para todos os 
padres de nosso País. Peço 
orações de todo povo de 
Deus pela nossa Assembleia 
Geral do Padres do Brasil. 
Cada diocese, prelazia e a 
arquidiocese mandará seus 
padres representantes. Re-
zem uns pelos outros, uni-
dos como irmãos”, comen-
tou o missionário. 

Surto de H1N1 leva igrejas a 
mudarem ritos de celebrações

RECOMENDAÇÃO DO MS

Paulo Cosme
Especial para A União 

Mais de 32 mil meninas de 9 anos devem ser imunizadas na PB
Na Paraíba, 32,6 mil me-

ninas de nove anos devem ser 
vacinadas contra o vírus HPV, 
principal fator responsável 
pelo câncer do colo do útero. 
Para reforçar a importância da 
vacina e incentivar as meninas 
a procurarem os postos de va-
cinação, o Ministério da Saúde 
realiza desde o início do mês 
uma mobilização nacional 
com o slogan “Proteja o futu-

ro de quem você ama”. Além 
das meninas de nove anos, o 
ministério também pretende 
vacinar as meninas de 10 a 
13 anos que não tomaram a 
vacina ou não completaram as 
duas doses necessárias para 
ficarem imunes ao vírus.

A vacina HPV quadriva-
lente faz parte do calendário 
nacional e está disponível em 
cerca de 36 mil  salas de va-

cinação de todo o País. Além 
disso, as meninas poderão ser 
vacinadas nas escolas públi-
cas e particulares. A coorde-
nadora do Programa Nacional 
de Imunizações do Ministério 
da Saúde, Carla Domingues, 
explicou a importância des-
sa estratégia. “Pesquisas, em 
todo o mundo, demonstram 
que envolver as escolas é a 
melhor forma de alcançar al-

tos índices de cobertura. Isso 
irá permitir que o Brasil possa 
ter uma geração de mulheres 
livres do câncer de colo de 
útero nos próximos ano”, afir-
mou a coordenadora. A reco-
mendação do ministério é que 
as Secretarias de Saúde arti-
culem junto às Secretarias de 
Educação a operacionalização 
das ações nas escolas. “Assim, 
cada município define sua es-

tratégia de vacinação, de acor-
do com a logística e realidades 
locais”, completou Carla.

O secretário de Vigilân-
cias em Saúde do Ministério 
da Saúde, Antônio Nardi res-
saltou a importância de apli-
car duas doses da vacina, sen-
do que a segunda seis meses 
após a primeira. “Só assim, es-
sas meninas poderão chegar à 
idade adulta livre da ameaça 

de uma doença como a cân-
cer do colo de útero, hoje res-
ponsável pela quarta causa de 
morte na população feminina 
brasileira”, enfatizou.

O HPV é um vírus trans-
mitido pelo contato direto 
com a pele ou mucosas infec-
tadas por meio de relação se-
xual. Também pode ser trans-
mitido da mãe para filho no 
momento do parto. 

VACINA CONTRA HPV 
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Um incêndio em uma 
residência na manhã de on-
tem acordou moradores do 
bairro de Jaguaribe com uma 
fumaça densa e negra. O fogo 
começou por volta das 5h, 
quando o proprietário Fran-
cisco de Assis escutou esta-
los dentro da casa. Para ele, 
foi um ato criminoso. O Cor-
po de Bombeiros vai realizar 
uma perícia para identificar 
como tudo aconteceu. Duas 
pessoas dormiam na casa, 
mas ninguém se feriu.

Na casa incendiada, lo-
calizada na Rua Deputado 
Luiz Clementino, havia mui-
tos objetos recicláveis, o que 
alastrou o fogo. “Eu tentei 
apagar, mas não consegui. 
Foi quando pedi para a vizi-
nha chamar os bombeiros”, 
explicou Francisco de Assis. 
Ele acredita que o incêndio 
teria sido causado por um 
ex-morador como forma de 
vingança.

Assis contou que mora 
na casa há cinco anos e sen-
tia pena das pessoas que 

Incêndio que atingiu casa na 
capital pode ter sido criminoso
Vizinhos ajudaram a 
combater o fogo, que 
começou às 5h de ontem

dormiam na feira que fica 
nas imediações. Então, ele 
convidou essas pessoas para 
morar com ele, mas falta de 
educação e respeito levaram 
a discussões que resultaram 
na expulsão de um dos mo-
radores. “Ele fazia as neces-
sidades no quintal. Tirava a 
minha paz e a dos vizinhos. 
Achei melhor colocá-lo para 

fora. Quando foi hoje de ma-
nhã ele veio e colocou fogo", 
contou Assis.

Uma das vizinhas, Vera 
Lopes, foi uma das vítimas da 
fumaça. Ela e seu filho, José 
Lopes, estavam dormindo 
quando acordaram com a fu-
maça. Angustiada com tudo 
o que aconteceu, ela lembra 
que não conseguia sair sozi-

nha com seu filho, portador 
de paralisia cerebral. "Graças 
a Deus todos os vizinhos se 
ajudaram. Quando o Corpo 
de Bombeiros chegou, de-
ram suporte médico. O fogo 
demorou a cessar, mas deu 
tudo certo", afirmou. Confir-
mando a versão de Francis-
co, ela também acha que o 
incêndio foi criminoso.

Janielle Ventura
Especial para A União

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Nucom/PRF

Foto: Cláudio Góes 

FotoS: Edson Matos

Duas pessoas dormiam na casa, que fica próximo a feira do bairro de Jaguaribe, mas ninguém ficou ferido Móveis e materiais recicláveis foram destruídos

Juíza manda afastar dona de cartório

A juíza da 4ª Vara da 
Comarca de Santa Rita, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, Flávia da Costa 
Lins Cavalcanti, determinou 
o afastamento por 90 dias 
da oficiala tabeliã, a tabeliã 
substituta e o escrevente do 
Cartório de Registro de Imó-
veis daquela comarca, res-
pectivamente Ângela Maria 
de Souza Figueiredo, Mércia 
de Fátima Souza de Ataíde e 
Walfredo José de Ataíde Jú-
nior. 

A magistrada ainda de-
cretou intervenção naquele 
cartório e designou Herófilo 
Maciel Franca como inter-

ventor interino, que deverá 
responder pelo cartório até 
segunda ordem. 

Ângela, Mércia Souza 
e Walfredo são alvos de in-
vestigação da Polícia Federal 
na Operação Falsa Morada. 
O escrevente, inclusive, está 
preso preventivamente, pois 
teve o relaxamento negado 
pela juíza da 16ª Vara Fede-
ral de João Pessoa durante 
audiência de custódia reali-
zada na semana passada.

A decisão da magistra-
da aconteceu sexta-feira. No 
despacho, ela cita que o de-
creto de intervenção se deve 
pela participação de Ângela, 
Mércia e Walfredo na fraude 
de documentos públicos e 
explica que os três “detém 

responsabilidade civil e ad-
ministrativa quanto aos atos 
irregulares e ilegais pra-
ticados nas dependências 
do cartório e até fora dele, 
dando prazo a instauração 
de inquérito policial e até a 
prisão preventiva do escre-
vente, que, a propósito, foi 
mantida após a realização 
da audiência de custódia”, 
explica.

A Operação Falsa Mo-
rada II foi desencadeada na 
semana passada pela Polícia 
Federal. A ação investigava 
esquema de fraude no pro-
grama “Minha Casa, Minha 
Vida”, do Governo Federal. 
Durante as investigações fi-
cou comprovado prejuízo à 
Caixa Econômica Federal em 

mais de R$ 5 milhões.
Na ocasião, ficou com-

provado que os investigados 
falsificaram, inclusive, docu-
mentos públicos, escrituras 
públicas, alvarás de constru-
ção, habite-se, CPF, RG, entre 
outros, com vistas à obten-
ção de financiamento para 
aquisição de casa própria 
pelo programa governamen-
tal "Minha Casa, Minha Vida".

Durante a operação 
foram apreendidos vários 
documentos no Cartório de 
Registro de Imóveis de San-
ta Rita e em residências dos 
investigados. Foram cumpri-
dos três mandados de prisão, 
entre eles, do escrevente do 
cartório, Walfredo José de 
Ataíde Júnior.

OPERAÇÃO FALSA MORADA

PRF alerta para perigos do excesso de velocidade 
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) já flagrou mais de 16 
mil condutores dirigindo com 
excesso de velocidade só este 
ano. Conduta extremamente 
nociva, circular com veículo 
acima da velocidade permitida 
é uma das principais causas de 
mortes no trânsito. Em 2015 
foram registrados 302 aciden-
tes cuja causa presumível foi 
o excesso de velocidade, dei-
xando 75 pessoas gravemente 
feridas e 22 mortos.

A perspectiva com o au-
mento da fiscalização é a queda 
do número de mortes ao longo 
do ano. O radar fotográfico uti-
lizado é capaz de flagrar um 
veículo cometendo o excesso a 
mais de um quilômetro de dis-
tância. A PRF realiza operações 
de radares diariamente em di-
versos pontos das rodovias fe-
derais que cortam o Estado da 
Paraíba. Os radares podem ser 
operados em qualquer parte 
do trecho, inclusive de forma 
sequenciada, sendo posicio-
nados a poucos quilômetros 
de distância entre si.  A ideia é 

INFRAÇÃO NAS RODOVIAS FEDERAIS

A Polícia Militar apreen-
deu 11 armas de fogo e deteve 
44 suspeitos de vários crimes 
das 18h da sexta-feira (8) às 
23h59 do domingo (10).

Entre os 44 suspeitos 
detidos, 20 foram por roubos 
ou furtos, nove por porte ile-
gal de arma, oito por posse 
ou tráfico de drogas, cinco 
por força de mandado de pri-
são e dois por homicídio.  Os 
cinco mandados de prisão fo-
ram cumpridos em Campina 
Grande, Santa Rita, Caaporã, 

Camalau e João Pessoa. Os 
dois detidos por tentativa de 
homicídio foram em Serra 
Branca e Santa Rita.  Foram 
apreendidos cinco revólve-
res, quatro pistolas e duas 
espingardas e 130 papelotes 
de maconha, 149 pedras de 
crack e 10g e 18 cápsulas de 
cocaína. 

No período, foram recu-
perados 17 veículos que ha-
viam sido roubados ou fur-
tados, sendo quatro carros e 
13 motocicletas. 

PM apreende 11 armas 
e detém 44 suspeitos 

A Polícia Civil da Para-
íba, por meio do trabalho 
investigativo realizado pela 
Delegacia de Crimes Contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
de Campina Grande, em con-
junto com o Grupo Tático Es-
pecial (GTE) da 12ª Delegacia 
Seccional, com sede em Espe-
rança, prendeu dois homens 
suspeitos de participar de um 
grupo criminoso suspeito de 
praticar explosões em bancos. 
A ação policial foi realizada 
em Remígio, durante o fim de 
semana. 

Foram presos Ronaldo 
Batista e Valmir de Lima San-
tos. Além deles, também es-
tava na casa Josenildo Lima, 
que foi baleado. Na ação, os 
policiais apreenderam um re-
vólver calibre 38, cilindros de 
gás, lixadeiras, grampos, alica-
tes de corte, marreta e outros 
materiais utilizados para ar-
rombamentos e explosões de 
caixas eletrônicos. 

De acordo com o titular 
da Roubos e Furtos, delegado 
Cristiano Santana, várias infor-

mações chegaram até a delega-
cia indicando o esconderijo de 
um bando armado na cidade 
de Remígio. “Levantamos os 
dados e conseguimos chegar 
até o local, uma casa na Zona 
Rural do município. Fizemos o 
cerco e houve troca de tiros. Ao 
fim da ação policial, prende-
mos dois suspeitos e um deles 
[Josenildo] foi atingido pelos 
disparos, foi socorrido para o 
hospital, mas não resistiu aos 
ferimentos”, disse o policial. 

 “Os dois suspeitos pre-
sos integram um grupo maior 
de assaltos a agências dos 
Correios e explosões de cai-
xas eletrônicos de instituições 
bancárias. As investigações 
continuam até desarticular por 
completo a quadrilha”, adian-
tou Cristiano Santana. Os 
presos foram levados para a 
Central de Polícia em Campi-
na Grande e após depoimento 
serão encaminhados para uma 
unidade prisional. Eles res-
ponderão pelos crimes de as-
sociação criminosa, explosão e 
ainda furto qualificado. 

Presos dois acusados 
de explosões a bancos 

AÇÃO POLICIAL

Dupla foi presa na cidade de Remígio durante o fim de semana

criar uma expectativa de que 
em qualquer lugar o condutor 
poderá se deparar com a fisca-
lização de velocidade.

Na manhã de sábado (9), 
um veículo de passeio foi fla-
grado trafegando com a veloci-
dade de 187 Km/h na BR-101 
em um local devidamente si-
nalizado, indicando a veloci-
dade máxima de 100 km/h. 
Também foram flagrados veí-
culos de cargas e motocicletas 
cometendo irregularidades.

Atenção na viagem
É comum ouvir dos mo-

toristas flagrados em excesso 
de velocidade que nem per-
cebem o quão rápido estão. 
Proprietários de veículos 
modernos, confortáveis e si-
lenciosos precisam redobrar 
a atenção.  A prática de diri-
gir exige muitos cuidados e 
atenção deve ser difusa. No 
momento da condução se faz 
necessário observar constan-
temente a velocidade permi-

tida para a via e a velocidade 
com a qual se trafega.

Rodovias com pistas du-
plicadas, em boas condições 
e nos trechos com grandes 
retas são os locais onde os 
condutores mais costumam 
abusar e essa falsa sensação 
de segurança promove tal 
comportamento. É imprescin-
dível obedecer a sinalização 
independente do traçado e 
das condições das estradas, 
pois em caso de imprevistos, a 
chance de realizar com suces-
so uma parada de emergência, 
cai drasticamente.

Multas e pontos na CNH
Nos casos mais graves, 

com mais de 50% da velocida-
de máxima da via excedida, o 
Código de Trânsito Brasileiro 
prevê infração gravíssima, o 
condutor acumula sete pontos 
na CNH e sofre a penalidade de 
multa no valor de R$ 574,62, 
além da suspensão imediata 
do direito de dirigir e apreen-
são do documento de habili-
tação.

Radar fotográfico flagou motocicleta trafegando a 158 km/h
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A vice-governadora Lí-
gia Feliciano participou do 
I Workshop de Direito e Se-
gurança no Trânsito para 
Profissionais dos Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs) da Paraíba, pro-
movido pelo Detran-PB. O 
evento gratuito aconteceu 
sábado (9), no Conjunto 
Mangabeira VII. 

O Workshop visa me-
lhorar a qualificação dos 
instrutores de autoescolas, 
atualizar os conhecimentos 
sobre legislação de trânsito e 
segurança viária. “Reunimos 
profissionais de diferentes 
áreas do trânsito, que com-
partilharam conteúdos atu-
ais para aprimorar as aulas”, 
relatou a chefe da Divisão de 
Educação de Trânsito do De-
tran-PB, Abimadabe Vieira, 
coordenadora do treinamen-

to, com apoio do sindicato da 
categoria.

Na ocasião, Lígia Felicia-
no recebeu das mãos do su-
perintendente do Detran-PB, 
Aristeu Chaves, o símbolo do 
Maio Amarelo, movimento 
que chama a atenção da so-
ciedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo. ”Nós sa-
bemos que vivemos em todo 
o Brasil o aumento significa-
tivo nos acidentes de trânsi-
to. Esse evento é de extrema 
importância para conscien-
tizar os instrutores que por 
sua vez conscientizarão os 
novos condutores e com isso 
tentarmos diminuir esses 
números e principalmente 
salvar vidas”, destacou a vi-
ce-governadora.

Cerca de 250 profissio-
nais de trânsito (instruto-
res, diretor de ensino e di-
retor-geral), responsáveis 
pelo preparo teórico e prá-
tico dos futuros condutores, 
participaram do evento. 

Lígia participa de evento sobre 
direito e segurança no trânsito
Workshop foi dirigido a 
profissionais dos Centros 
de Formação de Condutores

Vice-governadora falou sobre a importância do evento para a conscientização dos instrutores e dos futuros condutores

A Comissão Coordena-
dora-Geral do Processo Se-
letivo do Curso de Forma-
ção de Oficiais – Bombeiro 
Militar 2016 convocou 21 
candidatos suplentes habi-
litados no exame intelectual 
para o exame psicológico. A 
convocação corresponde a 
três vezes o número de va-
gas restantes, que é de sete, 
porque após a realização do 
teste de aptidão física ape-
nas um candidato perma-
neceu na seleção. Dos cha-
mados para esta fase, dois 
haviam comparecido, um 
deles acabou reprovado na 
prova de natação.

O exame psicológico, 
segunda fase do certame, 
ocorrerá na próxima sexta-
-feira (15), na Central de Au-
las, localizada na sala 201 do 
Shopping Moriah, na Aveni-
da Epitácio Pessoa, em João 
Pessoa. O CFO-2016 utilizou 
a nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio 2015 como 

etapa intelectual do certame, 
que ofereceu oito vagas de li-
vre concorrência para ambos 
os sexos.

Edital
Conforme o ato, o exame 

terá início às 9h e término às 
12h, não sendo permitido o 
acesso de nenhum candidato 
ao local após este horário.

Segundo o presidente 
da Comissão Coordenadora-
-Geral do CFO-2016, coronel 
Dênis Nery, os candidatos 
deverão comparecer ao local 
estabelecido com caneta es-
ferográfica azul ou preta, lá-
pis preto número dois e bor-
racha - além do documento 
oficial de identificação com 
foto (não sendo aceita có-
pia). “Recomendamos que 
não se compareça ao local 
de prova portando arma, 
celulares ou quaisquer equi-
pamentos eletrônicos, como 
também objetos que emitam 
barulho”, alertou. 

CB convoca candidatos 
suplentes do CFO-2016

EXAME PSICOLÓGICO

Sedh apresenta projeto a gestores municipais
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), apresentou, 
na sexta-feira (8), o Projeto 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes 
à Comissão Intergestores Bi-
partite (CIB). O projeto, de 
caráter interventivo, faz par-
te da campanha Seu Silêncio 
Marca Uma Vida. 

Nas redes sociais, a 
iniciativa tem ganhado vi-
sibilidade com as hashtags 
#NãoTáTranquilo, #NãoTá-
Favorável. Durante a apre-
sentação, foi distribuído ma-
terial sobre a campanha com 
os participantes de vários 
municípios paraibanos. 

A gerente da Proteção 
Social Especial, Gabrielle An-
drade, agradeceu a parceria 
dos gestores municipais em 
levar a ação para os municí-
pios. “Preparamos um mate-
rial em DVD com várias ati-
vidades educativas e lúdicas 
para que possa ser utilizado 
por todos os gestores par-

ceiros, de forma a otimizar 
ainda mais o leque de ações 
que devem ser tomadas para 
proteger nossas crianças e 
adolescentes”, acrescentou. 
Participou ainda da reunião 
a gerente-executiva da Assis-
tência Social da Sedh, Patrí-
cia Oliveira.  

Cronograma 
A Sedh traçou um crono-

grama de atividades para mo-
bilizar a sociedade no enfren-
tamento à violência contra 
crianças e adolescentes. Em 
março, as equipes percorre-
ram os Centros de Referência 
Especializados da Assistên-
cia Social (Creas Regionais) 
da Paraíba levando material 
educativo para ser trabalha-
do com o público-alvo.

Patrícia Oliveira res-
saltou a importância de ou-
tros canais na campanha. 
“O material também será 
disponibilizado no Portal do 
Governo do Estado, o link 
da Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano para o acesso 

de toda a sociedade. Teremos 
ainda palestras e um mo-
mento com a imprensa, para 
que possamos atualizá-los 
com os canais de denúncia, 
assim como as nomenclatu-
ras e atividades que existem 
para diminuirmos os dados 
de abuso e exploração sexual 
infantil na Paraíba”, disse. 

Entre os canais de de-
núncia está o Disque Es-
tadual 123, que atende às 
ligações de forma sigilosa, 
fazendo o encaminhamento 
das vítimas para os serviços 
necessários.

Neste mês de abril, a 
mobilização ocorre de forma 
mais intensa com a parcei-
ra de Conselhos Tutelares e 
Organizações Não Governa-
mentais dos municípios pa-
raibanos. A meta é atingir a 
Rede de Garantia de Direitos, 
formada por escolas e asso-
ciações.

Outra ação será a reali-
zação de palestras que abor-
darão o enfrentamento à vio-
lência sexual infantil para os 

profissionais que trabalham 
com infância e juventude.

Material educativo
Todo material do proje-

to interventivo está em um 
DVD, que vem sendo distri-
buído e será disponibilizado 
também no site da Sedh nes-
te mês. 

O material tem ativida-
des específicas para serem 
trabalhadas com crianças, 
como caderno de atividades, 
pinturas, histórias e brinca-
deiras. Há uma linguagem 
própria para adolescentes, 
obtida por meio de filmes, de 
músicas e jogos de perguntas 
e respostas.

O DVD conta ainda com 
informações sobre o Disque 
123, ferramenta que recebe 
a denúncia por telefone de 
forma sigilosa e faz o enca-
minhamento mais rápido 
para atender a vítima, além 
de monitorar os casos. O Dis-
que 123 funciona em toda a 
Paraíba atendendo todo tipo 
de direito violado.

COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL

A Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) iniciou 
ontem, no município de 
Picuí, localizado a 226 km 
da capital, o Mutirão do 
Cadastro Ambiental Rural, 
que será realizado até a 
próxima sexta-feira (15). A 
ação conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Pi-
cuí e visa cadastrar cerca de 
200 propriedades e posses 
rurais na região.

Para as atividades fo-
ram disponibilizados 13 
técnicos, que além de faze-
rem o cadastro irão realizar 
o levantamento das pro-
priedades e posses rurais, 
por meio de receptores 
Navstar-GPS, que auxiliará 
a classificação das feições 
espaciais, remanescentes 

de vegetação nativa, área 
consolidada, áreas de pre-
servação permanente, re-
serva legal, dentre outros 
aspectos das propriedades.

Além desse mutirão, 
a Sudema, em conjunto 
com o Instituto de Terras 
e Planejamento Agrícola 
da Paraíba (Interpa-PB), já 
cadastrou 417 Projetos de 
Assentamento (P.A.) rurais 
do Programa Nacional do 
Crédito Fundiário (PNCF) 
no Estado da Paraíba.  A 
meta é atingir, até a me-
tade deste mês, os 442 
Projetos de Assentamento 
do Programa Nacional do 
Crédito Fundiário (PNCF).

As ações referentes ao 
CAR desenvolvidas pela 
autarquia já beneficiaram 
diretamente, até o mo-

mento, 3.616 famílias e já 
possibilitaram a regulariza-
ção e a inserção de cerca de 
81.773,0 hectares de área 
no Sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental  Rural 
(Sicar),  o que corresponde 
a uma área do tamanho do 
município de São João do 
Tigre.

O Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) é um do-
cumento descritivo e 
obrigatório, segundo o 
novo Código Florestal 
(Lei nº 12.651/12), e é pré-
-requisito para dois pro-
gramas: Emissão de Cotas 
de Reserva Ambiental e 
Programas de Regulariza-
ção Ambiental (PRA) e de 
Apoio e Incentivo à Pre-
servação e Recuperação 
do Meio Ambiente.

Sudema inicia Mutirão do Cadastro 
Ambiental Rural na cidade de Picuí 

REGULARIZAÇÃO

Os 223 municípios paraibanos de-
vem realizar o Levantamento de Infes-
tação Predial (LIRAa)  até sexta-feira 
(15).  O alerta é da Gerência Operacio-
nal de Vigilância Ambiental da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES). O LIRAa é 
uma metodologia que ajuda a mapear 
os locais com altos índices de infestação 
do Aedes aegypti e, consequentemente, 
alerta sobre os possíveis pontos de epi-
demia das doenças transmitidas por ele.

O trabalho volta a ser realizado 
após ter sido suspenso pelo Ministé-
rio da Saúde, em janeiro, para que os 
agentes de endemias concentrassem os 
esforços no combate ao mosquito. “Pas-
sados três meses das diversas ações de 
combate ao Aedes, envolvendo Exército 
Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Defesa Civil, Cruz Vermelha, vá-
rios segmentos da sociedade e a popu-

lação em geral, o Ministério da Saúde 
quer avaliar o impacto de todas estas 
atividades, por meio do LIRAa”, expli-
cou o técnico da SES, Luiz Almeida.

O mapeamento identifica os cria-
douros predominantes e a situação de 
infestação do mosquito nas cidades e 
permite o direcionamento das ações 
de controle para as áreas mais críticas. 
O documento é elaborado a partir de 
indicadores fornecidos pelas equipes de 
vigilância epidemiológica das secreta-
rias de Saúde.

A partir do levantamento, é feita a 
classificação de risco, proposta pelo Mi-
nistério da Saúde, por meio do Progra-
ma Nacional de Controle da Dengue: 
abaixo de 1% da quantidade de imó-
veis com larvas, é considerado satisfató-
rio; entre 1 e 3,9%, em alerta e acima 
de 3,9%, em risco.

Municípios paraibanos devem 
realizar o LIRAa até o dia 15

INFESTAÇÃO PREDIAL

FOTO: Secom-PB
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Falta de ambulâncias prejudica 
tratamento de pacientes na capital  
Carentes que precisam do 
serviço têm que ir à justiça 
para conseguir locomoção

Um fato ocorrido ontem 
chamou a atenção para um 
problema grave na saúde do 
município de João Pessoa: a 
falta de ambulâncias para o 
transporte de pacientes ca-
rentes para hospitais da ca-
pital. Uma idosa residente no 
bairro Jardim Veneza havia 
solicitado no dia 11 de mar-
ço um transporte à Secreta-
ria de Saúde de João Pessoa 
para sessões de hemodiálise 
no Hospital São Vicente de 
Paulo, porém não obteve res-
posta. Acionada pela Promo-
toria de Justiça dos Direitos 
do Cidadão de João Pessoa, 
a secretaria disponibilizou 
na última sexta-feira (8) o 
transporte da paciente, en-
tretanto, ontem, disse que a 
ambulância havia quebrado 
e não havia previsão do con-
serto do veículo.

“Na sexta-feira eles fize-
ram a condução da paciente 
do hospital para casa e quan-
do foi hoje (ontem) [no mo-
mento que a entrevista foi 
realizada] - ela faz hemodiáli-
ses na segunda, quarta e sexta 
- eles [Secretaria de Saúde de 
JP] disseram que não tinham 
ambulância disponível, pois 
havia quebrado e, segundo 
o filho dela, não sabiam nem 
quando iam colocar o veículo 
para funcionar, não existin-

do outra opção para fazer o 
serviço. Depois que a gente 
[da Promotoria] pediu ajuda 
à imprensa, uma ambulância 
foi deixá-la no hospital”, ex-
plicou a promotora de Justiça 
Sônia Maria.

A paciente em questão 
sofre de insuficiência renal 
crônica e hipertensão arte-
rial, estando acamada por 
decorrência de sequelas em 
uma fratura no fêmur, por-
tanto não pode ser transpor-
tada em um veículo comum 
e a famíla não possui condi-
ções financeiras para alugar 
uma ambulância particular 
ou pagar um plano de saú-
de. A promotora ainda aler-
ta para a situação de outros 
pacientes que passam pelo 
mesmo problema da idosa. 
É o caso de pessoas com cân-
cer e doenças infecto-conta-
giosas que não conseguem 
o suporte do transporte por 
parte da Secretaria de Saúde 
de João Pessoa.

Inquérito 
De acordo com a promo-

tora, se a prefeitura continuar 
a descumprir as recomenda-
ções do Ministério Público, a 
Promotoria poderá instaurar 
um inquérito civil e uma ação 
civil pública para garantir os 
direitos coletivos dos cida-
dãos. A assessoria da Secre-
taria de Saúde de João Pessoa 
trabalha atualmente com ex-
pediente reduzido, encerran-
do às 14h. A reportagem foi 
concluída às 17h, portanto 
não foi possível contatar a 
pasta do município.

Feliphe Rojas 
Especial para A União

PF realiza Operação 
Mar de Lama

A Polícia Federal deflagrou, 
ontem, a Operação Mar de Lama em 
Governador Valadares (MG). A fina-
lidade foi desmontar uma organiza-
ção que fradou licitações no municí-
pio após os estragos causados pela 
forte chuva de 2013. O prejuízo 
aos cofres públicos pode alcançar 
R$ 1,5 bilhão. Os envolvidos são 
empresários contratantes do poder 
público, agentes do alto escalão da 
prefeitura de Governador Valadares 
e do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) e vereadores do 
muncípio. Dos 108 mandatos ju-
diciais que foram cumpridos, oito 
foram de prisão temporária, 63, 
de busca e apreensão, além de 20 
ordens de afastamento de funções 
públicas e 17 determinações de 
bloqueios de bens e valores.

Justiça sentencia 
1.327 processos

O Projeto Justiça em Dia, 
do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, alcançou, no período de 7 de 
janeiro a 31 de março deste ano, 
a marca de 1.327 processos sen-
tenciados. Por esse projeto, são 
selecionados e julgados proces-
sos prontos para sentença, dan-
do cumprimento, principalmente, 
às Metas 01 e 02 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O tra-
balho é realizado por meio de es-
forço concentrado efetuado por 
grupo de assessores da 1ª e 2ª 
Circunscrições, coordenados, res-
pectivamente, pelas magistradas 
Andréa Arcoverde e Deborah Ca-
valcanti. Na 1º circunscrição, com 
sede em João Pessoa, durante o 
período, foram prolatadas 1.049 
sentenças.

MPF lança aplicativo 
para fazer denúncias

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) lançou ontem um aplicativo 
para celulares e tablets para receber 
denúncias de qualquer tipo de crime. O 
programa SAC MPF pode ser baixado de 
graça nas lojas virtuais dos aparelhos 
Apple e Android. O objetivo do órgão 
é aproximar o cidadão do Ministério 
Público Federal (MPF), principalmente 
onde não há unidades físicas. O apli-
cativo também vai ajudar no combate 
a crimes eleitorais durante as eleições 
de outubro. Para encaminhar uma de-
núncia ao MPF, o cidadão deve preen-
cher formulário dentro do próprio 
aplicativo com dados pessoais, como 
nome, CPF e ocupação, e enviá-lo. 
Após o envio, é posssível acompanhar 
a tramitação do documento. Imagens 
também podem ser anexadas, como 
provas de acusação.

Dólar fechou 
abaixo de R$ 3,50

Com forte queda ontem, a moe-
da norte-americana fechou abaixo de 
R$ 3,50 pela primeira vez em oito me-
ses. O dólar comercial caiu de R$ 0,102 
(-2,83%) e encerrou o dia vendido a R$ 
3,495. A cotação está no menor nível 
desde 21 de agosto do ano passado 
(R$ 3,46). A moeda abriu em forte 
queda, mas consolidou-se abaixo de 
R$ 3,50 na última hora de negociação. 
A divisa acumula queda de 2,83% ape-
nas em abril e de 11,48% em 2016. O 
euro também teve forte queda. A moe-
da europeia caiu R$ 0,108 e fechou o 
dia vendido a R$ 3,987, abaixo de R$ 4 
pela primeira vez desde 25 de novembro 
do ano passado. Na bolsa de valores, o 
dia foi de cautela. O índice Ibovespa, da 
Bolsa de Valores de São Paulo, começou 
a sessão em alta, mas caiu.

Cerca de 4,6 milhões 
de idosos com mais de 70 
anos que contribuíram para 
os fundos do Programa de 
Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep) têm direito a 
sacar cotas dos fundos. No 
total, R$ 7,5 bilhões estão 
disponíveis. O dinheiro pode 
ser retirado por trabalhado-

res que contribuíram com os 
dois fundos antes da Consti-
tuição de 1988.

Desse total, R$ 2,4 bi-
lhões estão parados no Ban-
co do Brasil, que adminis-
tra o Pasep, formado pelas 
contribuições de servidores 
públicos. Responsável pelo 
PIS, formado pelas contri-
buições de trabalhadores da 
iniciativa privada e de em-
presas estatais, a Caixa Eco-
nômica Federal não divul-
gou o valor, mas relatório do 

Tesouro Nacional divulgado 
em setembro do ano passa-
do estima que R$ 5,1 bilhões 
estejam parados no banco.

Em relação ao número 
de beneficiários que podem 
sacar os recursos, a Caixa 
divulgou que 3,79 milhões 
de pessoas com idade igual 
ou superior a 70 anos têm 
direto a receber cotas do 
PIS. No Banco do Brasil, 
860 mil participantes estão 
habilitados a sacar as cotas 
do Pasep.

Idosos com mais de 70 anos 
têm direito a sacar R$ 7,5 bi

PIS/PaSeP

Dinheiro pode ser sacado por quem contribuiu com os dois fundos antes da Constituição de 1988
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A Comissão Espe-
cial do Impeachment 
da Câmara dos Depu-
tados aprovou ontem 
à noite o parecer do 
relator Jovair Arantes 
(PTB-GO) pela admis-
sibilidade da abertura 
do processo de afasta-
mento da presidente 
Dilma Rousseff. Foram 
38 votos a favor e 27 
contrários.

O parecer aprova-
do foi encaminhado ao 
plenário da Câmara, 
onde foi lido na sessão 
imediatamente após a 
votação. A leitura do 
relatório deve ocorrer 
hoje em sessão ordi-
nária da Casa. Poste-
riormente, a peça será 
publicada no Diário 
Oficial da Câmara vei-
culado amanhã.

Pauta
Após a publicação, 

48 horas depois, o pa-
recer entrará na pau-
ta de votações da Câ-
mara, como primeiro 
item a ser discutido e 
votado. A previsão, até 
o momento, é que a 

discussão seja iniciada 
na próxima sexta-feira 
(15). A votação em si 
deve ocorrer no próxi-
mo domingo (17).

Para aprovação
Para ser aprova-

do, serão necessários 
os votos de dois ter-
ços dos deputados, ou 
seja, 342, dos 513 par-
lamentares. Se aprova-
do, o parecer será en-
caminhado ao Senado, 
que analisará a admis-
sibilidade do processo 
em sessão plenária. Se 
o relatório não obtiver 
os 342 votos  na Câma-
ra, a denúncia será ar-
quivada.

Comissão aprova 
parecer por 38 a 27

IMPeachMenT De DILMa

Ivan Richard e 
Iolando Loureço
Da Agência Brasil

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
comunica, previamente, que 
precisará interromper o abas-
tecimento de água, hoje, das 
8h às 19h, em nove localida-
des de João Pessoa.

De acordo com a Ge-
rência Regional da Cagepa 
no Litoral, a interrupção no 

fornecimento de água será 
necessária para que equi-
pes da empresa realizem 
serviço de manutenção 
preventiva na rede de dis-
tribuição que abastece as 
localidades.

Terão o abastecimento 
de água interrompido os se-
guintes bairros: Jaguaribe, 

Centro, Varadouro, Roger, 
Tambiá, Alto do Céu, Padre 
Zé, Ilha do Bispo e Cordão 
Encarnado.

Segundo a Gerência do 
Litoral, mais informações 
sobre os serviços prestados 
pela Cagepa podem ser obti-
das gratuitamente através do 
telefone 115.

Nove localidades de João 
Pessoa ficam sem água hoje

cagePa ReaLIza ManuTençãO PRevenTIva

Presos homens 
suspeitos de 
praticar vários 
homicídios

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio do Núcleo de Homi-
cídios de Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
prendeu, ontem, Alex Meire-
les da Silva, 26, e Joellington 
Alexandre da Silva, 23. Os dois 
são suspeitos de assassinar, no 
dia 15 de fevereiro deste ano, 
Jubezita Felix de Brito e tentar 
matar um homem que, mesmo 
ferido, conseguiu escapar dos 
suspeitos. O crime foi registra-
do em uma rua do bairro Alto 
das Populares, em Santa Rita, 
e foi motivado pela disputa do 
tráfico de drogas na área.

As investigações realiza-
das no local de crime e os de-
poimentos das testemunhas 
mostraram a participação de 
Alex e Joellington nos crimes.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
alerta para o prazo de pres-
tação de contas dos partidos 
políticos, exercício 2015, 
que se encerra no próximo 
dia 30. De acordo com a Lei 
nº 9.096/95, regulamenta-
da pela Resolução TSE nº 
23.464/2015, a prestação de 
contas partidária é obriga-
tória e os partidos que não 
cumprirem com o prazo es-
tarão sujeitos a suspensão do 
registro e as cotas do fundo 
partidário, caso recebam, se-
rão interrompidas.

De acordo com o servi-
dor da Seção de Contas Elei-
torais e Partidárias (Secep) 
André Cabral Teles,  no caso 
dos órgãos partidários esta-

duais, as contas devem ser 
apresentadas diretamente 
ao TRE-PB; nas hipóteses de 
contas municipais, os parti-
dos devem se dirigir ao Juízo 
Eleitoral competente. 

“É importante ressal-
tar que o TSE ainda não 
desenvolveu o Sistema de 
Prestação de Contas Anual 
da Justiça Eleitoral, previs-
to no Art. 29 da Resolução 
nº 23.464/2015. Sendo as-
sim, conforme estabelece o 
Art. 67 da citada resolução, 
os partidos deverão ob-
servar os modelos dos de-
monstrativos contábeis e 
das peças complementares 
disponibilizados pelo TSE 
em sua página na internet”, 
informou André.

Prazo para prestação de 
contas vai até o dia 30

PaRTIDOS POLíTIcOS

Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

A previsão 

é de que a 

discussão seja 

iniciada na 

sexta-feira 

(15). A votação 

deve ocorrer 

no domingo (17)



Filha de Fujimori vai 
disputar o 2º turno 
das eleições no Peru
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Vaza discurso de Michel Temer

O vice-presidente Michel 
Temer enviou uma mensa-
gem de voz a parlamentares 
do PMDB em que fala como se 
estivesse prestes a assumir o 
governo após o afastamento 
da presidente Dilma Rousseff. 
O áudio, de cerca de 14 mi-
nutos, dá a impressão de ser 
um  comunicado dele ao “povo 
brasileiro” sobre como preten-
de conduzir o País, de forma 
transitória ou não.

Depois das primeiras 
repercussões da mensagem 
nas redes sociais, a assesso-
ria de imprensa do vice-pre-
sidente informou que o áu-
dio foi enviado por engano 
a um grupo de deputados do 
partido. Segundo a assesso-
ria, tratava-se de um treina-
mento de Temer, que deveria 
ter sido enviado apenas para 
uma pessoa, e não para di-
versos membros do PMDB, 
partido do qual é presidente 
nacional licenciado.

No áudio, classificado por 
Temer como mensagem de 
“palavra preliminar à Nação 
brasileira”, o vice-presidente 
diz que precisa estar prepa-
rado para, caso os senadores 
decidam a favor do impea-
chment, enfrentar os “graves 
problemas que afligem” o Bra-
sil, mas lembra que a decisão 
do Senado deve ser aguardada 
e respeitada. No comunicado, 
ele pede a pacificação do País, 
diz que é preciso um governo 
de “salvação nacional”, com 
colaboração de todos os parti-
dos para sair da crise, e defen-
de apoio à iniciativa privada 
como forma de gerar investi-
mentos e confiança no Brasil.

Vice-presidente enviou 
mensagem de voz a 
parlamentares do PMDB 

“anteciPando” o imPeachment

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil 

O comunicado, supos-
tamente, estava preparado 
para divulgação, logo após 
a aceitação do processo de 
impeachment da presidente 
pelo plenário da Câmara. A 
votação dos deputados está 
prevista para o fim desta se-
mana, e após isso os senado-
res devem apreciar a matéria, 
inicialmente acatando ou não 
a denúncia, depois julgando o 
mérito. Caso a primeira vota-
ção no Senado dê seguimento 
ao processo de impeachment, 
Dilma será afastada para que 
seja julgada em até 180 dias.

Diz Temer na gravação: 
“Agora, quando a Câmara dos 
Deputados decide por uma 

votação significativa declarar 
a autorização para a instau-
ração do processo de impedi-
mento da senhora presiden-
te, muitos me procuraram 
para que eu desse uma pala-
vra preliminar à nação brasi-
leira. O que eu faço com mui-
ta modéstia e muita cautela. 
Com muita moderação, mas 
também em face da minha 
posição de vice-presidente e 
também de substituto cons-
titucional da senhora presi-
dente da República. E desde 
logo eu quero afirmar que te-
mos um longo processo pela 
frente, passando ainda pelo 
Senado Federal. Então, todas 
as minhas palavras levarão 

em conta apenas a decisão da 
Câmara dos Deputados, por-
tanto minhas palavras são 
provisórias”.

Parcerias
O vice-presidente diz ain-

da que vai incentivar as par-
cerias público-privadas com 
o objetivo de gerar emprego, 
pois, segundo ele, o Estado 
“não pode tudo fazer”. Deve, 
portanto, concentrar esforços 
na segurança, saúde e edu-
cação, e “o mais tem que ser 
entregue à iniciativa privada”. 
Ele diz também que é “falso 
e mentiroso” o rumor de que 
vai acabar com programas so-
ciais, e afirma que, enquanto 

persistir a necessidade de um 
eventual governo Temer, vai 
manter o Bolsa Família, Pro-
natec, Fies e Prouni.

“Iniciativa privada no 
sentido da conjugação da 
ação entre trabalhadores e 
empregadores. E neste parti-
cular pretendemos fazer vá-
rias reformas que incentivem 
esta harmonia entre esses 
dois setores da produção bra-
sileira. Tudo isso que estou a 
dizer significará, devo regis-
trar, sacrifícios iniciais para o 
povo brasileiro, em primeiro 
lugar. Em segundo lugar, não 
quero gerar nenhuma expec-
tativa falsa. Não pensemos 
que se houver uma mudança 

no governo, em três, quatro 
meses estará tudo resolvido. 
Em três, quatro meses, po-
derá começar a ser encami-
nhado. Para resolvermos a 
matéria ao longo do tempo”, 
afirmou.

“Agora, toda e qualquer 
reforma não alterará os direi-
tos formatados, adquiridos 
pelos cidadãos. Mas nós temos 
que preparar o País do futuro. 
Muitas matérias até estão em 
tramitação no Congresso, e 
nós queremos ter uma base 
parlamentar muito sólida que 
nos permita conversar com a 
classe política, mas conversar 
também com a sociedade”, 
diz, segundo o áudio.

O vice-presidente Michel Temer enviou uma mensagem de voz  a parlamentares do PMDB como se o impeachment de Dilma tivesse sido aprovado pelo Congreesso

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro-chefe do Gabinete Pes-
soal da Presidência da República, Jaques 
Wagner, disse que o governo terá que 
fazer uma repactuação de forças políti-
cas a partir de segunda-feira (18), após 
a votação do pedido de impeachment 
contra a presidente Dilma Rousseff no 
plenário da Câmara dos Deputados. “A 
partir do dia 18, abre-se a oportunidade 
de repactuação real”, disse Wagner em 
entrevista ao programa Brasilianas.org.

Wagner aposta na vitória do go-
verno na votação do parecer sobre a 
continuidade do impeachment no ple-
nário da Câmara, que deve começar na 
sexta-feira (15) e se estender pelo fim 
de semana. “Querem colocar na cadei-
ra de presidente da República alguém 
que não teve a bênção do povo e do 
voto. Tenho absoluta segurança que a 
gente vence no domingo no plenário 
da Câmara dos Deputados, barrando 
o impeachment. Estamos fazendo con-
ta entre 208 e 212 votos [contra o im-
peachment]. Temos consciência de que 
não vamos chegar acima dos 257 [vo-

tos], mas temos um número com uma 
certa folga para barrar esse processo”.

Para que o impeachment seja 
aprovado no plenário da Câmara, e 
posteriormente encaminhado ao Sena-
do, são necessários, no mínimo, 342 vo-
tos do total de 513 deputados. Ou seja, 
para barrar o andamento do processo, 
o governo precisa garantir 172 votos 
contra o impedimento.

“Aí a grande pergunta é o dia se-
guinte: o que fazer? Eu acho que o que 
fazer é: reaglutinar bem essa base que 
está nos apoiando, conversar com seg-
mentos sociais, com o segmento em-
presarial também. Conversar ou, pelo 
menos, já deixar aberta a conversa 
mesmo com aqueles que escorregaram 
nesse processo de impeachment, mas 
que resolvam botar um ponto final 
nessa luta sem fim que já dura 15 me-
ses e ter a presidenta no lugar que o 
povo a colocou”, disse o ministro.

Segundo Wagner, o governo está 
trabalhando nas frentes jurídica e po-
lítica para barrar o impeachment, mas 
não descarta ir ao Supremo Tribunal 
Federal caso o processo avance na Câ-
mara e no Senado.

Jaques Wagner aposta em 
vitória de Dilma no plenário

imPeachment 

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) lançou 
nessa segunda-feira um 
aplicativo para celulares e 
tablets para receber denún-
cias de qualquer tipo de cri-
me. O programa SAC MPF 
pode ser baixado de graça 
nas lojas virtuais dos apare-
lhos Apple e Android.

O objetivo do órgão 
é aproximar o cidadão do 
Ministério Público Federal 
(MPF), principalmente onde 
não há unidades físicas. O 
aplicativo também vai aju-
dar no combate a crimes 
eleitorais durante as elei-
ções de outubro.

Para encaminhar uma 
denúncia ao MPF, o cidadão 
deve preencher formulário 
dentro do próprio aplica-

tivo com dados pessoais, 
como nome, CPF e ocupa-
ção, e enviá-lo. Após o envio, 
é posssível acompanhar a 
tramitação do documento. 
Imagens também podem ser 
anexadas, como provas de 
acusação.

De acordo com o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, o aplicativo 
vai facilitar a atuação do Mi-
nistério Público. 

MPF lança um aplicativo que 
recebe denúncia pelo celular

O deputado federal 
Weverton Rocha (PDT-MA) 
entrou ontem com manda-
do de segurança no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
para garantir que a votação 
do processo de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff seja de forma al-
ternada entre as bancadas 

dos estados do Norte e do 
Sul do País. A votação no 
plenário da Casa está pre-
vista para a próxima sexta-
feira (15).

O parlamentar preten-
de evitar que a votação seja 
iniciada pelos deputados 
de estados do Sul, confor-
me pretende o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Caso o pedido 

não seja atendido, Wever-
ton Rocha pede que seja 
determinada votação por 
ordem alfabética dos depu-
tados.

Para Weverton Rocha, 
as regras da votação devem 
ser decididas antecipada-
mente e seguir o que foi 
feito na votação do impea-
chment do ex-presidente 
Fernando Collor, em 1992.

Deputado vai ao STF para 
definir sequência da votação

André Richter
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil
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O triste fim do 
Quarto Poder

No início da década de 1970, dois homens 
derrubaram um presidente americano. Bob 
Woodward e Carl Bernstein eram repórteres do 
diário Washington Post, um dos mais respeitados 
jornais dos Estados Unidos, na época. Jornalistas 
éticos, vibrantes, com sangue nos olhos e o desejo 
de mudar o mundo. Assim como Woodward e 
Bernstein são muitos os colegas de profissão 
que estão vendo morrer o sonho do jornalismo 
impresso. 

Apesar das semelhanças no talento e na 
determinação com os brasileiros de hoje, os 
repórteres americanos de ontem que denunciaram 
o escândalo Watergate e levaram o presidente 
Nixon a um julgamento pela Suprema Corte não 
se preocupavam se seus textos seriam derrubados 
pela editoria do jornal, se iriam desagradar algum 
político importante - quem mais importante 
que um presidente? Não eram podados por 
censura prévia ditada pelo modelo econômico 
que vem causando a morte dos jornais: o editor-
anunciante. 

O repórter passa horas, dias com uma matéria 
investigativa até que um pouco do teor desse 
material chega aos ouvidos da parte que será 
acossada. Este é poderoso, empresário ou político, e 
tem livre acesso ao dono do jornal. Liga, pressiona, 
ameaça cortar anúncios e pum! minutos depois 
toca o telefone da redação, o dono pede ao editor 
que derrube a matéria. 

O caminho inverso também já foi feito, o dono 
liga para o empresário que ainda não é anunciante 
dizendo ter uma notícia que poderia desagradá-lo. Em 
poucos minutos toca o telefone do setor comercial 
do jornal, acaba de chegar um novo parceiro. 

Tantas práticas escusas tornaram os jornais 
meios para execução de interesses político-
econômicos, Chateaubriand que o diga. Esse tipo 
de negociata com a informação ajudou a matar os 
jornais. O que antes era uma instituição intocável 
tornou-se alvo de manobra. E de tanto esconder, 
omitir, fazer vista grossa, o leitor percebeu. Chegou 
ao ponto que o mais grave foi aviltado, o hábito de 
ler jornais. 

Depois disso, até os jornais sérios sofreram. 
Mesmo que tenham ética, profissionais brilhantes 
na equipe, o que for, são ofuscados pelos grandes 
impressos que mantêm a prática da mais-valia no 
produto informação. A tríade Fiesp-Estadão-Folha 
não nega. 

De bacharéis a empreendedores
A morte da versão impressa do Jornal da 

Paraíba, na semana passada, após quase 45 de 
circulação nos faz pensar novamente sobre o 
formato de negócio. A cada impresso que fecha, 
dezenas de profissionais ficam órfãos, do veículo 
e de um posto de trabalho. O mercado nem 
sempre absorve todos em um espaço curto de 
tempo. 

É fácil falar que precisamos nos reinventar. 
A verdade é que no nosso bacharelado em 
Comunicação não aprendemos a nos vender. 
Esse problema não é só dos jornalistas, diversas 
categorias profissionais de nível superior 
sentem dificuldade para fazer dinheiro quando 
falta o emprego fixo. A República dos Bacharéis 
prepara excelentes empregados nas cadeiras das 
universidades, mas o mercado moderno clama por 
empreendedores. 

Melhor seria se todas as UFs trocassem as 
disciplinas de Metodologia da Pesquisa Científica 
das grades obrigatórias - presente na maioria dos 
cursos - por empreendedorismo. Jornalistas e 
tantos outros se venderiam melhor. Os profissionais 
estariam mais preparados para as adversidades, 
para o contato direto com o cliente, para os novos 
formatos nesse tão falado mercado 2.0.

São os empreendedores de hoje que mantêm 
a economia do país. Investir em momento de 
recessão, gerar emprego, acreditar mesmo diante 
das dificuldades. O Sebrae vem ensinando para 
quem quer, mas ainda é pouco. A academia tem 
obrigação de tomar para si o centro desse debate, 
amplo, junto com todas as áreas de formação. 

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

SUS oferecerá estimulação precoce 
para crianças com Microcefalia
Portaria do Ministério da 
Saúde já foi publicada 
no Diário Oficial da União

Portaria do Ministério 
da Saúde publicada ontem 
no Diário Oficial da União 
inclui a estimulação precoce 
para desenvolvimento neu-
ropsicomotor de crianças 
nos procedimentos ofereci-
dos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

De acordo com o texto, 
a decisão teve como base o 
Plano Nacional de Enfren-
tamento à Microcefalia e o 
documento Diretrizes de Es-
timulação Precoce, dirigido a 
profissionais da atenção bási-
ca e da atenção especializada.

Ainda segundo a porta-
ria, o procedimento, na rede 
pública, será destinado a 
crianças de até três anos de 
idade com diagnóstico de re-
tardo mental leve, moderado, 
grave ou profundo; autismo; 
síndrome de Rett; síndrome 
de Asperger; e paralisia cere-
bral, entre outros.

A incorporação da esti-
mulação precoce para desen-
volvimento neuropsicomotor 
na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Pró-
teses e Materiais Especiais do 
SUS entrou em vigor ontem, 
com efeitos operacionais a 
partir da competência seguin-
te à publicação do texto.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O deputado Efraim Filho (DEM-PB), presidente da CPI dos Fundos de Pensão, disse que a leitura será hoje 

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) dos Fundos 
de Pensão adiou para hoje, a pe-
dido do relator do caso, depu-
tado Sérgio Souza (PMDB-PR), 
a apresentação do parecer so-
bre os desvio de recursos dos 
fundos de pensão Funcef (Cai-
xa), Postalis (Correios), Petros 
(Petrobras) e Previ (Banco do 
Brasil).

De acordo com o relator, 
o adiamento permitirá a inclu-
são de mais informações sobre 
o caso, entre as quais as obti-
das recentemente, a partir da 
conclusão do relatório da Po-
lícia Federal sobre a Operação 
Positus, que apurou fraudes na 
gestão de recursos do Postalis. 
Para Souza, o adiamento trará 
benefícios aos trabalhos da CPI.

“Tomamos o cuidado de 
evitar prejuízos à aprovação do 
relatório. Haverá, sim, ganho 
para a CPI, porque [o adiamen-
to] nos permitirá aprofundar 

três temas que acabaram de 
chegar à CPI. Primeiro, o com-
partilhamento de informações 
da Lava Jato, autorizado na úl-
tima sexta feira (8); a informa-
ção de que a Previ promoveu 
quatro autos de infração em 
pelo menos dois dos temas in-
vestigados pela CPI em relação 
à Funcef; e os indiciamentos 
do final de semana pela Polícia 
Federal, do [ex-presidente do 
Postalis] Alexej Predtechensky, 
do [operador do mercado fi-
nanceiro] Fabrizzio Dulcetti 
Neves e de familiares deles”, 
disse o relator.

Sérgio Souza disse que 
o prejuízo nos quatro fundos 
de pensão investigados pela 
CPI passa de R$ 3 bilhões no 
período investigado (de 2003 
a 2015), em cerca de 15 casos 
aprofundados pela comissão. 
Souza antecipa que, em seu 
relatório, haverá “centenas de 
pessoas indiciadas”, além de 
encaminhamentos, levanta-
mento de prejuízos, déficits 
e rombos nos quatro fundos 

de pensão. Apresenta ainda 
uma lista de recomendações 
a diversos órgãos e entidades. 
O relatório foi enviado ontem 
aos deputados integrantes da 
comissão.

O presidente da CPI, 
Efraim Filho (DEM-PB), infor-
mou que a leitura será feita 
hoje e a votação, na quinta (14). 
Para o deputado, o adiamento 
ajudará os parlamentares a ter 
mais conhecimento sobre o 
caso, por meio de um relatório 
“muito mais robusto”.

Devido às medidas de se-
gurança adotadas pela presi-
dência da Câmara dos Deputa-
dos para os próximos dias, em 
função da votação do pedido 
de abertura de processo de 
impeachment contra a presi-
dente Dilma Rousseff, na Casa, 
Efraim Filho disse que tomará 
as medidas necessárias para 
permitir o cadastramento pré-
vio e acesso “dos grupos que 
sempre estiveram presentes 
na CPI”,  para que participem 
da próxima sessão.

Adiada leitura de parecer para 
incluir novas informações

CPI dOs FuNdOs de PeNsãO

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Procedimento será 
para crianças com 
retardo mental; 
autismo; síndrome 
de Rett; síndrome 
de Asperger; e 
paralisia cerebral, 
entre outros

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

OAB cancela 
registro de 
advogado de 
José Dirceu

A Primeira Câmara do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) decidiu ontem can-
celar o registro de advogado 
do ex-ministro José Dirceu, 
condenado no mensalão e 
investigado na Operação 
Lava Jato.

A decisão não é defini-
tiva e cabe recurso ao Órgão 
Especial da Ordem. O ex-
ministro terá 15 dias para 
apresentar recurso. Segundo 
a OAB, o cancelamento só 
se confirma depois que não 
houver mais possibilidade 
de apresentação de recursos.

O processo teve início 
na seccional de São Paulo. A 
Ordem informou que o con-
teúdo do processo não será 
divulgado, porque debateu 
questão de idoneidade, re-
quisito obrigatório para ser 
advogado, e, por isso, perma-
necerá em segredo.

O corpo do ex-senador pernambu-
cano Ney Maranhão, falecido ontem de 
manhã aos 88 anos, começou ser velado 
às 17h de ontem, na Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco (Alepe), no bairro 
da Boa Vista, Recife. O político, que ti-
nha câncer, estava internado no Hospital 
Jayme da Fonte, e morreu por volta de 
9h30. Ele ficou conhecido por ser um dos 
mais ferrenhos defensores do ex-presi-
dente Fernando Collor de Melo (PTB). 
Ele foi contra o impeachment de Collor.

Antes de ser senador de 1988 a 
1995, Ney Maranhão se elegeu deputa-
do federal por quatro legislaturas e teve 
o mandato cassado pela ditadura militar, 
através do Ato Institucional nº 5 (AI-5), 
em 1968. Era o último parlamentar vivo 
que participou da sessão extra do Con-
gresso Nacional convocada por ocasião 
do golpe, em 2 de abril de 1964, que tor-
nou vaga a Presidência da República.

Maranhão era conhecido como “se-
nador boiadeiro”, por causa das insepa-

ráveis sandálias de couro, que acompa-
nhavam um terno de linho branco que 
geralmente usava. Mais recentemente, o 
ex-senador também trabalhou como as-
sessor especial de Fernando Collor e foi 
presidente da Câmara de Comércio Bra-
sil/China Mercosul Pacífico.

doença
O político descobriu o câncer de 

fígado ainda este ano, já em estágio 
avançado. Ele faleceu em decorrência da 
doença, de falência múltipla dos órgãos. 
Depois de velado na Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco, Ney Maranhão será 
cremado no Cemitério Morada da Paz, 
em Paulista, Região Metropolitana do 
Recife, hoje.

O senador Fernando Collor de Melo 
se pronunciou, por meio da assessoria de 
imprensa, sobre a morte do aliado his-
tórico: “Hoje nos deixou um amigo. Ho-
mem valente, destemido e leal que nun-
ca abriu mão de suas convicções, nem se 
afastou dos amigos. Minha gratidão e 
admiração pela sua bravura e solidarie-
dade serão eternas”.

Ex-senador Ney Maranhão 
morre de câncer no Recife

sePuLtAmeNtO será hOje

Sumaia Villela 
Da Agência Brasil

FOtO: Reprodução/Internet
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Filha de Fujimori e economista
vão disputar o 2º turno no Peru

Lima (AFP) - Keiko Fu-
jimori, filha de Alberto Fu-
jimori, que governou o país 
entre 1990 e 2000, venceu o 
primeiro turno da eleição pre-
sidencial do Peru e enfrentará 
Pedro Pablo Kuzcynski no dia 
5 de junho, no segundo turno 
de um duelo entre a direita e a 
centro-direita.

Keiko Fujimori, de 40 
anos, foi a mais votada na elei-
ção de domingo. Com 82,6% 
das urnas apuradas, ela apa-
rece com 39,55% dos votos, 
contra 22,11% de Kuzcynski.

Em terceiro lugar apare-
ce a candidata da Frente Am-
pla (esquerda) Verónika Men-
doza, com 18,27% dos votos.

O resultado da votação, 
visto com bons olhos pelos 
agentes econômicos, fez os 
mercados reagirem. A bolsa 
de Lima subiu mais de 8% e o 
sol, a moeda local, registrava 
uma leve recuperação frente 
ao dólar.

“Independentemente de 
quem vencer, é provável que 
continuem com o modelo fa-
vorável aos negócios e investi-
mentos”, considerou a consul-
tora de risco político Eurasia 
Group em um relatório. “O re-
sultado do segundo turno deve 
ser bem recebido pelos merca-
dos financeiros”, afirmou, por 
sua vez, Capital Economics.

O partido de Fujimori, 
Força Popular, praticamente 
dobrou sua presença no Con-
gresso unicameral, passando 
de 34 a 65 cadeiras, metade 
da Câmara, contra 28 do parti-
do Peru pela Mudança de Ku-
zcynski e 20 da Frente Ampla.

Mas a vitória de Keiko 
Fujimori no segundo turno 
não está garantida, alertam os 
analistas.

Sobre Keiko Fujimori, 
que aos 19 anos atuou como 
primeira-dama após a separa-
ção dos pais, ainda pesa a he-
rança do pai, que cumpre pena 
de prisão por crimes contra a 
humanidade e corrupção em 
seus 10 anos de governo.

“Kuzcynski receberá mui-
tos votos antifujimoristas”, 
afirmou o diretor do institu-

to de pesquisas Vox Populi, 
Luis Benavente, que acredita 
que os votos de Mendoza e 
do quarto colocado Alfredo 
Barnechea (7,69%), assim 
como parte dos demais can-
didatos (10 no total), devem 
seguir para o ‘gringo’, que aos 
77 anos pode ocupar um dos 
poucos cargos que faltam em 
seu currículo: a presidência.

“Teremos um segundo 
turno muito polarizado”, pre-
vê Benavente.

Em sua primeira men-
sagem após a votação, Keiko 
Fujimori, que em 2011 foi 
derrotada no segundo turno 
pelo atual presidente Ollanta 
Humala, falou de conciliação e 
de criar pontes com o eleito-
rado opositor.

“Este mapa que se dese-

nhou nos mostra claramente 
que o Peru quer a reconcilia-
ção, que não quer mais briga. 
Temos que voltar a pisar no 
acelerador do crescimento 
para que chegue sobretudo às 
populações mais afastadas”, 
disse a candidata, que tem 
duas filhas.

O irmão mais novo de Kei-
ko, Kenji Fujimori, que quando 
o pai era presidente utilizava 
helicópteros militares para 
passear com os amigos e não 
esconde as ambições presi-
denciais, foi o candidato ao 
Congresso mais votado.

A eleição de domingo 
representou o renascimento 
da esquerda, que estava pra-
ticamente relegada a um re-
duto desde a década de 1980, 
quando as guerrilhas comu-

nistas, com o Sendero Lumi-
noso à frente, espalharam 
o terror e o caos no Peru. O 
governo linha dura de Alber-
to Fujimori conseguiu acabar 
com os grupos.

O voto do medo, esti-
mulado pela campanha de 
Kuzcynski e os meios de co-
municação, teve um papel 
importante para a derrota de 
Mendoza, que aos 35 anos se 
torna a líder indiscutível da 
esquerda.

Para alguns analistas, a 
votação de domingo repre-
senta o fim de uma era po-
lítica, como demonstram os 
fracos resultados dos ex-pre-
sidentes Alan García e Alejan-
dro Toledo, muito vinculados 
ao grande mal da política pe-
ruana: a corrupção.

Da AFP

Keiko Fujimori foi a mais 
votada no primeiro 
turno das eleições

Pelo menos 12 pes-
soas morreram e de-
zenas ficaram feridas 
ontem quando um ho-
mem-bomba atacou um 
ônibus com recrutas do 
Exército, perto da cida-
de de Jalalabad (Leste), 
no Afeganistão,  anun-
ciaram as autoridades. 
“No ataque, foram mor-
tos 12 recrutas”, afir-
mou Ataullah Khogyani, 
porta-voz da província 
de Nangarhar.

Dawlat Waziri, por-
ta-voz do ministro da 
Defesa, confirmou o 
atentado e o número 
de vítimas, acrescen-
tando que o suspeito 
do ataque se deslocava 
num triciclo motoriza-
do. “Os recrutas esta-
vam sendo transferidos 
de Jalalabad para Cabul 
[capital]”, disse Waziri, 
referindo que o ataque 
fez 26 feridos.

Ehsansullah Shin-
wari, responsável de 
um hospital regional 
da província de Nan-
garhar, disse que 38 
pessoas ficaram feridas 
no atentado.

O ataque ocorreu 
dias após o secretário 
de Estado norte-ame-
ricano, John Kerry, ter 
realizado uma visita 
inesperada a Cabul 
para destacar o apoio 
dos Estados Unidos ao 
governo de unidade 
nacional e para ape-
lar aos rebeldes talibãs 
para regressarem às 

negociações de paz di-
retas. O atentado ain-
da não foi reivindicado 
por nenhum grupo ex-
tremista.

Mas os talibãs, que 
mantêm uma revolta 
contra o governo desde 
que foram derrubados 
do poder desde 2001, 
atingem frequente-
mente os militares.

O grupo extremista 
Estado Islâmico tam-
bém ganhou espaço na 
província de Nangarhar 
nos últimos anos.

O brigadeiro ge-
neral Wilson Shoffner, 
porta-voz das opera-
ções militares lideradas 
pelos Estados Unidos 
no Afeganistão, afir-
mou em março que o 
grupo está principal-
mente limitado a um 
distrito da província.

Muitos dos inte-
grantes do Estado Is-
lâmico são antigos 
combatentes talibãs pa-
quistaneses que “mu-
daram a sua fidelidade 
para o Estado Islâmi-
co”, disse Shoffner

Atentado suicida 
mata 12 militares

AFEGANISTÃO

Da Agência Lusa

O ataque ocorreu 
dias após John 
Kerry ter visitado 
Cabul para 
anunciar apoio 
americano ao 
governo

Washington (AE) - Em 
uma sombria advertência 
para o pré-candidato re-
publicano Donald Trump, 
que já tem em vista uma 
possível disputa com a de-
mocrata Hillary Clinton na 
eleição geral à presidência 
dos Estados Unidos, os nor-
te-americanos afirmaram 
em uma pesquisa que con-
fiam mais na favorita de-
mocrata que no empresário 
para manejar uma grande 
variedade de temas, desde 
a imigração e a saúde até a 
nomeação de juízes da Su-
prema Corte.

Mesmo quando os elei-
tores foram questionados so-
bre qual dos candidatos seria 
melhor para “fazer grande a 
América”, principal promes-

sa de campanha de Trump, 
os norte-americanos mos-
traram-se ligeiramente mais 
propensos a apontar Hillary, 
segundo nova pesquisa da 
Associated Press e da GfK.

A pesquisa revela, po-
rém, outros possíveis obs-
táculos para Hillary. Trump 
está quase empatado com 
ela em relação à confiança 
dos norte-americanos para 
administrar a economia, 
um tema que os eleitores 
mencionam de maneira 
consistente como um dos 
principais desafios para o 
país. Hillary tem a confian-
ça de 38% dos eleitores 
para gerir a economia, ante 
35% de Trump.

Ainda que a preferência 
geral seja por Hillary em vá-
rios temas, apenas 20% dos 
eleitores disseram que a pré-

candidata apresenta muito 
bem seu ponto de vista em 
questões que preocupam, 
enquanto 23% avaliam que 
ela cumpre essa tarefa mais 
ou menos bem. Ainda assim, 
como ocorre na maioria dos 
temas abordados na pes-
quisa AP-GfK, os números 
de Trump são ainda piores: 
apenas 15% dos norte-ame-
ricanos dizem que o empre-
sário representa muito bem 
suas opiniões, enquanto 14% 
dizem que ele as representa 
mais ou menos bem.

 Menos de 50% deles 
dizem confiar mais nele que 
em Hillary para trabalhar 
com o Congresso ou gerir a 
imagem dos EUA no exterior. 
Cerca de um quarto dos re-
publicanos diz não confiar 
em nenhum dos candidatos 
em nenhum desses aspectos.

Os números mostram 
a tarefa pela frente para o 
magnata, caso queira o apoio 
de seu próprio partido se 
conseguir a candidatura

Ainda que Hillary e 
Trump sejam favoritos, se-
guem com obstáculos, prin-
cipalmente no caso do re-
publicano. Trump lidera na 
contagem de votos, mas pre-
cisa melhorar seus resultados 
nas próximas primárias para 
conseguir os 1.237 delegados 
que lhe dariam a nomeação 
do partido de maneira auto-
mática. Caso não o faça, a de-
cisão ficará para a convenção 
partidária em julho e não está 
claro se a pequena equipe de 
campanha dele estará prepa-
rada para o complexo desafio. 
O rival republicano mais pró-
ximo de Trump é o senador 
Ted Cruz (Texas).

Eleitorado prefere Hillary a Trump
ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS

Da Agência Estado

Os chefes da diplomacia 
do G7 (que reúne os países 
mais industrializados e desen-
volvidos do mundo) pediram 
hoje um mundo sem armas nu-
cleares na chamada Declaração 
de Hiroshima, após a visita his-
tórica do secretário de Estado 
norte-americano, John Kerry, 
ao memorial da cidade japone-
sa símbolo da bomba atômica.

“Reafirmamos o compro-
misso de procurar um mundo 
mais seguro para todos e de 
criar as condições para um 
mundo sem armas nucleares, 
de forma a promover a estabi-
lidade internacional”, afirma-
ram os ministros dos Negócios 
Estrangeiros do G7, ao final de 
uma reunião de dois dias. Eles 
citaram, entre os desafios, “as 
repetidas provocações da Co-
reia do Norte”.

“Esta tarefa tornou-se 
mais complexa com a deterio-
ração do ambiente de segu-
rança em uma série de regiões, 
como a Síria e a Ucrânia e, prin-
cipalmente, pelas repetidas 
provocações da Coreia do Nor-
te”, acrescentaram.

Os ministros dos Negócios 
Estrangeiros do G7 (Reino Uni-
do, Canadá, França, Alemanha, 
Japão, Itália e Estados Unidos) 

G7 pede o fim de armas nucleares
DECLARAÇÃO DE HIROSHIMA

Da Agência Lusa

destacaram a importância do 
encontro em Hiroshima, “71 
anos depois da 2ª Guerra Mun-
dial, teatro de um horror sem 
precedentes no mundo”.

“Ao longo dos anos tem ha-
vido uma redução significativa 
dos arsenais dos Estados dota-
dos de arma nuclear”, lembra-
ram os ministros, apelando por 
mais “transparência”.

Um pouco antes da De-

claração de Hiroshima, os che-
fes de diplomacia do G7, in-
cluindo o secretário de Estado 
norte-americano, visitaram o 
memorial do Parque da Paz de 
Hiroshima, em homenagem às 
vítimas da bomba.

A visita foi considerada 
histórica, já que John Kerry é 
o mais alto representante da 
administração norte-america-
na a homenagear as vítimas do 

John Kerry (C) fez visita histórica ao memorial de Hiroshima

bombardeio atômico.
Hiroshima foi devastada 

em 6 de agosto de 1945 por 
uma bomba lançada por um 
avião norte-americano, que 
provocou a morte imediata de 
aproximadamente 80 mil pes-
soas, número que aumentou 
até o fim de 1945, quando o ba-
lanço de vítimas se elevou para 
140 mil. Além disso, muitas 
mortes foram registradas nos 
anos seguintes causadas pela 
radiação.

 No documento divulgado 
ao fim da reunião, os minis-
tros pediram ainda que seja 
acelerada a luta contra o gru-
po extremista Estado Islâmico 
(EI).  Face à “ameaça mundial 
do terrorismo”, “apoiamos fir-
memente a vontade da coliga-
ção de intensificar e acelerar 
a campanha contra o Estado 
Islâmico no Iraque e na Síria”, 
declararam.

 A menção ao grupo é feita 
no momento em que a coliga-
ção internacional, liderada pe-
los Estados Unidos, intensifica 
a pressão sobre o EI, que sofreu 
uma série de perdas territo-
riais nos últimos meses, tanto 
no Iraque quanto na Síria.

A coligação tem feito ata-
ques aéreos contra o grupo ex-
tremista, além de treinamento 
e armas às forças iraquianas.

FOTO: Jonathan Ernst-Assciated Press/Estadão Conteúdo
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Emissões de nota 
fiscal eletrônica batem 
recorde em março

PB envia para Holanda 13 mil toneladas de ilmenita

Minério tipo exportação
13

O Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da Agricul-
tura Familiar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seaafds) que coor-
dena Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú (Procase), divulga que está 
aberto o edital de chamada pública, 
que visa liberar R$ 4 milhões para 
apoio à implantação de projetos 
produtivos de comunidades rurais 
em 56 municípios do Semiárido. 

Este ano o edital priorizará 
propostas de grupos de mulheres, 
jovens e comunidades quilombolas 
que estão inseridos nos territórios 
de abrangência do Procase. Nesta 
primeira fase de inscrições, pode-
rão participar as comunidades e 
organizações dos municípios de 

Pocinhos, Olivedos, Boa Vista, Re-
mígio, Arara e Algodão de Jandaíra. 
O projeto visa apoiar iniciativas de 
organizações em 56 municípios, 
buscando ações que fortaleçam a 
convivência com o Semiárido.

Os interessados devem pre-
encher a ficha de cadastramento 
fornecida pelo projeto durante 
as audiências do ODE e entregar 
nos pontos de recebimento do 
Procase, que serão instalados em 
cada audiência. “A intenção do 
Procase é valorizar e fortalecer a 
organização do trabalho da agri-
cultura familiar, contribuindo 
também para o combate das de-
sigualdades no campo”, destacou 
o coordenador do Procase, Hélio 
Silva Barbosa.

A intenção do Procase 
é valorizar e fortalecer 
as organizações

O Litoral Sul se prepa-
ra para apresentar as ofertas 
culturais e gastronômicas da 
região, através do 3º Festival 
Sabores e Saberes, que acon-
tece entre os próximos dias 21 
de abril e 8 de maio, no mu-
nicípio do Conde, pouco mais 
de 20km da cidade de João 
Pessoa. Nesta edição será ho-
menageado o Coco de Roda e 
participam 21 estabelecimen-
tos, como bares, restaurantes, 
hotéis e pousadas. O evento 
será lançado nesta terça-feira 
(12), no Hotel Nord, na Praia 
de Tabatinga, a partir das 
15h30.

De acordo com o presi-
dente da Associação Comer-

cial, Industrial e de Serviços de 
Conde (ACIC), André Luis Ne-
ves, o evento eleva o turismo 
da cidade e apresenta novas 
experiências aos que visitam 
a região. “Unir gastronomia 
e talentos culturais partem 
do princípio da inovação, pro-
porcionando ao turista uma 
vivência real dos hábitos e 
costumes da comunidade, co-
nhecendo e provando dos sa-
bores e saberes da Costa do 
Conde”, disse.

Para a ocasião, profissio-
nais que lidam com o turismo, 
como cozinheiros, por exemplo, 
passaram por capacitações para 
ofertar produtos e serviços dife-
renciados, explica o presidente 

da ACIC. “Temos parceiros im-
portantes para que o evento dê 
certo. O Sebrae tem papel fun-
damental no desenvolvimento 
turístico da região, pois contri-
bui para o treinamento que vai 
desde a recepção de qualidade 
até a orientação a uma exce-
lente prestação de serviço, para 
que o turista tenha uma boa im-
pressão e mantenha o desejo de 
voltar em eventos futuros”.

O analista técnico do Se-
brae Paraíba, Lhano Nisho, 
ressaltou a importância em 
fortalecer a oferta turística 
da região, sobretudo em épo-
ca de pouco fluxo de visitan-
tes. “Desenvolvemos traba-
lhos junto às MPE que estão 

sendo assistidas pelo Sebrae 
Sul, além de desenvolver a 
cultura da região, como o 
Coco de Roda com a comu-
nidade quilombola. Estamos 
realizando um trabalho de 
médio e longo prazo no ter-
ritório, potencializando o tu-
rismo por meio da oferta de 
produtos turísticos na baixa 
estação, para que o turismo 
esteja sempre aquecido”.

O 3º Festival Sabores e Sa-
beres é organizado pela Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
de Serviços de Conde (ACIC), 
com apoio do Sebrae Paraíba, 
Governo do Estado da Paraí-
ba, e Associação de Turismo da 
Costa do Conde (ATCC).

Conde sedia evento cultural e gastronômico
SaborES E SabErES

Foto:Divulgação

O edital priorizará grupos de mulheres, jovens e comunidades quilombolas

Edital para processo 
de escolha de reitor 
da UEPB é lançado

UFCG oferece 78 
vagas para alunos de 
outras instituições

A Comissão Eleitoral respon-
sável pela organização do processo 
de consulta à comunidade acadê-
mica para escolha dos ocupantes 
aos cargos de reitor e vice-reitor da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) para o período 2017/2020 
publicou o calendário eleitoral 
para inscrição dos candidatos, bem 
como das demais etapas do pleito.

Os candidatos têm o prazo de 
11 a 25 deste mês (dias úteis), das 
8h às 12h e das 14h às 17h, para 
efetuarem a inscrição. A comissão 
receberá a documentação exigida 
na Resolução 003/2008, que rege 
as normas do processo eleitoral na 
UEPB no Anexo da Sala da Coorde-
nadoria de Comunicação no 1º an-
dar do Prédio Administrativo, no 
Campus de Bodocongó.

Estão abertas até 19 deste 
mês as inscrições para o Processo 
Seletivo de Transferência Volun-
tária (PSTV 2016.1) da Universi-
dade Federal de Campina Grande 
(UFCG). São oferecidas 78 vagas 
para cursos em todos os campi da 
instituição.

Podem participar da sele-
ção, alunos regularmente vin-
culados em cursos presenciais 
devidamente reconhecidos ou 
autorizados pelo Ministério da 
Educação (MEC)  ou Instiutição 
Estrangeira de origem, no perí-
odo 2016 e ter realizado as pro-
vas aplicadas no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) entre 
os anos de 2010 e 2015.

 As inscrições estão sendo rea-
lizadas no site da Comissão de Pro-
cessos Vestibulares (Comprov), 
www.comprov.ufcg.edu.br. A taxa 
de inscrição custa R$ 50.

O Porto de Cabedelo recebeu 
nessa segunda-feira (11) o navio 
HHL Venice, que vai levar para Rot-
terdan, segunda maior cidade da 
Holanda, 13 mil toneladas de mi-
nério de titânio (ilmenita), extraído 
da Mina do Guajú, no município de 
Mataraca, Litoral Norte da Paraí-
ba. O cargueiro tem 166 metros de 
comprimento.

De acordo com a diretora-pre-
sidente do Porto de Cabedelo, Gil-
mara Temóteo, este tipo de opera-
ção é muito importante para todo 
o Estado da Paraíba. “A operação 
envolve diretamente mais de 150 
trabalhadores portuários e moto-
ristas, fortalecendo a economia do 
nosso Estado” destacou.

O Porto de Cabedelo hoje dispõe 
de mais de 6 mil metros quadrados 
de área para armazenar contêiner 
e cargas em geral, além de oferecer 
cinco armazéns cobertos com 2 mil 
metros quadrados cada, e de permi-
tir uma boa integração com a malha 
rodoviária (BR-230 e BR-101), bem 
como possui tarifas mais atrativas 
dentre os portos do Nordeste.

“Essas características fazem 
com que o Porto de Cabedelo pos-
sa movimentar qualquer tipo de 

O navio HHL Venice, atracado no Porto de Cabedelo, vai levar para Rotterdan, segunda maior cidade da Holanda, 13 mil toneladas de minério de titânio (ilmenita)

carga. Nesse sentido convidamos 
todas as empresas e indústrias pa-
raibanas e de estados vizinhos para 
conhecer nossa estrutura em busca 

de viabilizar novos negócios”, com-
plementou a executiva.

A mina de onde foi extraído o 
ilmenita em Mataraca pertence à 

empresa Cristal Mineração do Bra-
sil, a segunda maior produtora de 
pigmento de dióxido de titânio do 
mundo. Para entender o que é o mi-

nério, basta examinar um punhado 
de areia da praia: nele poderá en-
contrar grãos de diversas cores. O 
mais preto de todos é o ilmenita.

R$ 4 milhões para projetos produtivos
DESEnvolviMEnto SuStEntávEl

Foto:Secom-PB
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Emissões batem novo recorde em março 
NotA FiscAL ELEtRôNicA Ao coNsumidoR

14

Mais de 12,416 milhões de 
NFC-e foram emitidas em 
março passado na Paraíba

Mais de 3,5 mil 
empresas do 
varejo na Paraíba 
emitem a nota 
fiscal da nova 
modalidade

Foto: Evandro Pereira

Giovane será o 10 a 
conduzir a tocha

civil descobre
uísque falsificado

4 crianças morrem 
afogadas em sP

Vigília homenageia 
camponeses mortos

Herchcovitch volta 
a fazer desfiles

Bicampeão olímpico de vôlei, 
o ex-jogador Giovane Gávio será o 10 
brasileiro a conduzir a tocha olímpica 
no revezamento marcado para o pró-
ximo dia 21 de abril, em Olímpia, na 
Grécia. Atualmente, Giovane trabalha 
no Comitê Organizador dos Jogos Rio 
2016 como manager do voleibol de 
quadra e de praia. Segundo o Comitê 
Olímpico Helênico, entidade olímpica 
máxima da Grécia, Giovane será o se-
gundo condutor da tocha. Ele vai rece-
bê-la das mãos do campeão mundial 
de ginástica artística, o grego Lefteris 
Petrounias. Petrounias receberá a to-
cha da Alta Sacerdotisa, representada 
pela atriz grega Katerina Lehou

A Polícia Civil de Pernambuco 
desarticulou um esquema de venda de 
uísque falsificado que abastecia boates 
e bares do Recife. Uma distribuidora 
clandestina do produto, localizada na 
cidade vizinha de Jaboatão dos Gua-
rarapes, fazia a falsificação e revendia 
para bares e boates da Zona Sul da 
capital pernambucana, além de au-
toridades locais. As garrafas de uísque 
falsificado eram vendidas por um valor 
inferior ao de mercado. A operação 
ocorreu na última sexta-feira (9), mas 
só foi divulgada ontem. O esquema foi 
descoberto depois que a corporação re-
cebeu uma denúncia de entrega a uma 
das boates abastecidas.

Em dois acidentes distintos, 
quatro crianças morreram afogadas 
no interior do Estado de São Paulo, 
no último domingo ao usarem col-
chões infláveis como boia. O forte 
calor levou muitas pessoas a rios e 
açudes, no fim de semana, causando 
outras três mortes e um desapare-
cimento. Na Represa de Nazaré Pau-
lista, duas irmãs gêmeas de 9 anos 
estavam sobre o colchão inflável, 
quando o equipamento virou e elas 
caíram no Canal do Itinga.  O local tem 
cerca de sete metros de profundida-
de e correnteza forte. Três equipes 
de mergulho do Corpo de Bombeiros 
trabalharam no resgate. 

Cerca de 100 pessoas partici-
param, na noite do último sábado, 
de uma vigília em frente à Catedral 
Metropolitana de Brasília para home-
nagear os dois camponeses mortos 
em confronto com a polícia na última 
quinta-feira (7), no Paraná, e um 
terceiro, assassinado no dia anterior, 
na Paraíba. Todos integrantes do 
Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem-Terra (MST). Vilmar Bordin, 
de 44 anos, e Leonir Bhorbak, de 25 
anos, faziam parte do Acampamento 
São Tomás Balduíno, localizado numa 
fazendo da empresa de celulose 
Araupel, no município de Quedas do 
Iguaçu (PR). 

Alexandre Herchcovitch parece 
ter sete vidas. Após o anúncio da 
saída do estilista da marca fundada há 
23 anos, e que hoje pertence ao grupo 
InBrands, o mundo da moda ficou na 
expectativa sobre os próximos pas-
sos dele. Não demorou para que o es-
tilista pusessem fim a qualquer dúvi-
da e mostrasse que, sim, continua na 
ativa e em ótima forma. Ele deixou a 
grife com dois projetos grandes en-
gatados - um é o lançamento de uma 
coleção para a C&A, apresentada on-
tem, na Praça das Artes, em São Paulo. 
O outro será sua estreia à frente da 
linha de roupas da À La Garçonne, com 
desfile na São Paulo Fashion Week.

O crescimento de seg-
mentos e de empresas vare-
jistas emitindo a Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor 
(NFC-e) registrou novo re-
corde no mês de março. Da-
dos do Núcleo de Análise e 
Planejamento de Documen-
tos Fiscais da Receita Esta-
dual mostram que no último 
mês mais de 12,416 milhões 
de NFC-e foram emitidas, 
maior patamar de emissões 
desde julho de 2015, quando 
a obrigatoriedade entrou em 
vigor. As emissões cresceram 
10,53% em março sobre fe-
vereiro (11,233 milhões), 
que até então era o maior vo-
lume emitido. No acumulado 
do trimestre deste ano, o nú-
mero chega a 34,416 milhões 
de emissões de NFC-e.  

No último mês de mar-
ço, a Secretaria de Estado da 
Receita anunciou a anteci-
pação do calendário de obri-
gatoriedade da emissão da 
Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) para as 
empresas varejistas no Esta-
do da Paraíba. Os estabele-
cimentos com faturamento 
anual superior a R$ 3,6 mi-
lhões deverão emitir a NFC-e 
a partir de outubro deste ano 
em vez de janeiro de 2017. Já 
em julho deste ano, respei-
tando o calendário inicial, as 
empresas que faturam acima 
de R$ 5,5 milhões deverão 
emitir a NFC-e. Atualmente, 
mais de 3,5 mil empresas 
do varejo no Estado já es-
tão emitindo a nota fiscal 
dentro da nova modalida-
de, que reduz custos para as 
empresas e amplia o acesso 
aos documentos fiscais, que 
ficam, agora, arquivados de 
forma eletrônica, com a in-
clusão do número do CPF no 
cupom fiscal ou grave a nu-
meração completa da chave 
de acesso em lugar acessível, 

impressa no cupom fiscal.  
Desde o dia 1º de abril, as em-
presas paraibanas emitentes 
de NFC-e que vendem por 
meio de cartão de crédito 
ou débito serão obrigadas a 
informar: CNPJ da creden-
ciadora, a bandeira da ope-
radora do cartão e o número 
de autorização da operação. 
Essas informações não são 
obrigatórias para as empre-
sas que usam o POS (bares, 
restaurantes e similares). 
Há um campo na NFC-e que 
permite informar se a em-
presa usa TEF ou POS, é o 
tpIntegra.

Adesões
O serviço para empresas 

varejistas, que faz parte da 
modernização da Receita Es-
tadual, iniciou a fase de obri-
gatoriedade com as empresas 
varejistas com faturamento 
superior a R$ 25 milhões ao 
ano em julho do ano passado. 
Em agosto, foi a vez das em-
presas do comércio varejista 
de combustíveis de Gás Li-
quefeito de Petróleo (postos 
de combustíveis) e revende-
dores de gás de cozinha.  Na 
sequência, no mês de outubro, 
o segmento de bares, restau-
rantes, lanchonetes, buffet, ca-
sas de chá, cantinas e similares 
e o quatro grupo foi o de comér-
cio varejista de bebidas com fa-
turamento acima de R$ 600 mil 
no ano, que começou a emitir a 
NFC-e em dezembro. Em janei-
ro, as empresas com receitas 
acima de R$ 9 milhões entra-
ram na obrigatoriedade. 

A cidade de Pombal vai 
sediar nos dias 18, 19 e 20 des-
te mês, simultaneamente, o II 
Fórum da Energia Solar e a II 
Conferência Regional da Sus-
tentabilidade Ambiental- Essa 
2016. A proposta é formular 
políticas públicas para conti-
nuar avançando com novas 
reflexões e proposituras sobre 
a atual conjuntura de escassez 
hídrica e limitações da atual 
matriz energética brasileira. 
Durante o evento, que aconte-
ce no CCTA, da UFCG, serão de-
batidos quatro eixos temáticos: 
Energia Renovável, Segurança 
Alimentar, Água e Sustentabi-
lidade.

O público-alvo do evento 
membros de instituições de 
ensino e pesquisa, de institui-
ções públicas e privadas, ONGs,  
empresários, órgãos de fomen-
to, políticos, além de dirigen-
tes, docentes e estudantes de 
ensino municipal, estadual e 

federal. No final do evento, será 
elaborada a Carta de Pombal, 
com as sugestões e delibera-
ções advindas dos debates.

As discussões dos quatro  
eixos temáticos terão como 
ênfase na parte de Energia 
Renovável, a questão da ener-
gia solar, no que diz respeito a 
Segurança Alimentar, a ênfase 
recairá sobre Agricultura Fa-
miliar, enquanto que no mo-
mento que se debaterá o tema 
Água, o foco será os experi-
mentos do Semiárido. Quando 
o debate recair sobre sustenta-
bilidade, se trabalhará em cima 
dos sistemas de indicadores. A 
programação do dia 18, inclui 
uma apresentação cultural às 
8h, seguida da solenidade de 
abertura, e depois coma confe-
rência de abertura “O potencial 
do Semiárido para geração de 
energia solar e as informações 
da COP21”, com o conferencista 
Ivo Poletto. Ainda pela manhã 

será realizado o Painel I “Ener-
gia solar na matriz energética 
brasileira”, com o expositor 
André da Nóbrega, da Annel. 
Às 14h, haverá a apresentação 
de trabalhos científicos e as 
15h15, o Painel II “desafios e 
perspectivas para viabilização 
da energia solar no Semiárido”, 
com o superintendente da Su-
dene, João Paulo, na condição 
de expositor.

No dia 19, a programação 
começa às 8h com apresenta-
ções culturais. Em seguida se 
debaterá o “Projeto estraté-
gico em energia solar para o 
Semiárido: o relevante apoio 
financeiro da Misereor”, com 
o exposior Heitor Scalambrini, 
da UFPE. As 10h30 está previs-
to o debate em torno do tema 
“Impactos sócio-ambientais 
das grandes centrais eólicas e 
solares: a relevância dos siste-
mas de indicadores de susten-
tabilidade”.

Pombal vai sediar I Fórum da 
Energia Solar e o Essa 2016

sustENtAbiLidAdE AmbiENtAL

Painéis solares em residências será um dos temas que serão debatidos em fórum no campus da UFCG 

Medicina de 
Família e 
Comunidade 
abre inscrições

Aterro começa 
a produzir gás 
biometano 
no Ceará

Residentes de Medicina 
de Família e Comunidade 
podem se inscrever até o dia 
15 deste mês na especializa-
ção a distância em precepto-
ria ofertada pela Universi-
dade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre. Com 
duração de dois anos, o cur-
so terá bolsa custeada pelo 
Ministério da Saúde no valor 
mensal de R$ 2,5 mil.

O número de vagas é 
ilimitado e podem partici-
par residentes do primeiro, 
segundo ou terceiro anos. A 
ideia do curso é capacitar os 
estudantes na formação de 
especialistas em Medicina 
de Família e Comunidade, 
profissionais capazes de li-
dar com praticamente 80% 
dos problemas de saúde, 
atualmente.

Para se inscrever, o in-
teressado deve preencher o 
formulário disponível no site 
da Sociedade Brasileira de 
Medicina e Comunidade. O 
aluno que participar da espe-
cialização e que já recebe bol-
sa de residência, atualmente 
de R$ 3.330 por mês, poderá 
receber os dois valores

Com características se-
melhantes ao gás natural, o 
biometano vai começar a ser 
produzido no Ceará a partir 
do Aterro Sanitário Municipal 
Oeste de Caucaia (Asmoc), lo-
calizado na Região Metropo-
litana de Fortaleza. O projeto, 
batizado de Gás Natural Reno-
vável Fortaleza (GNR Fortale-
za), é uma parceria do Gover-
no do Estado e da prefeitura 
de Fortaleza com empresas 
privadas.

A primeira etapa da usina 
foi inaugurada nessa segunda-
-feira, com a ligação do sistema 
que trata os gases oriundos 
do lixo. O diretor da Ecome-
tano, uma das empresas par-
ticipantes do projeto, Márcio 
Schittini, explica que estão 
instalados nessa primeira fase 
cerca de 150 drenos verticais e 
horizontais nas áreas do ater-
ro para a captação dos gases 
(serão 200 ao todo), que serão 
direcionados a uma unidade 
de tratamento dos gases onde 
ocorrerá a produção do bio-
metano. Segundo ele, a GNR 
Fortaleza vai começar produ-
zindo 70 mil metros cúbicos 
(m³) de biometano por dia.

O Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
iniciou nessa segunda-feira, em todo o 
País, a Operação Especial Lux para fisca-
lização de produtos ligados à área de ilu-
minação, como lâmpadas fluorescentes, 
lâmpadas halógenas e lâmpadas LED; 
lâmpadas incandescentes decorativas, lu-
minárias de emergência e variadores de 
luminosidade conhecidos por dimmer. A 
operação se estenderá até o dia 15.

“A gente vai buscar identificar no 
mercado se existem produtos que não 
atendem ao regulamento e, portanto, 
podem ser inseguros para o uso pelo 
consumidor”, disse o chefe da Divisão 
de Fiscalização, Marcelo Monteiro.

Os fiscais dos institutos de Pesos e 
Medidas estaduais, órgãos delegados do 
Inmetro, verificarão também se as emba-
lagens contêm informações obrigatórias 
sobre potência das lâmpadas, consumo 
de energia, entre outros dados.

O chefe da Fiscalização informou, 
também, que está sendo observada, 
nessa operação, a existência de material 
ferroso na parte metálica das lâmpadas, 

porque ele enferruja com o tempo e 
pode causar curto circuito.

“É uma informação que quase nin-
guém conhece, mas a gente está aten-
to”, comentou. O certo é os produtos 
utilizarem material não ferroso, como 
alumínio ou latão, que é uma liga de co-
bre e níquel. “Mas não pode ser nada 
que tenha ferro, porque provoca ferru-
gem”, insistiu.

“O consumidor é o nosso maior alia-
do, sempre. É ele que está na rua, vendo 
tudo”, disse. Ele pode apresentar de-
núncias por meio da Ouvidoria do Inme-
tro, no número gratuito 0800 285 1818.

Os estabelecimentos considerados 
irregulares terão até 10 dias para apre-
sentar defesa ao instituto e estarão su-
jeitos às penalidades previstas na lei, in-
cluindo multas que variam de R$ 100 a 
R$ 1,5 milhão.

Ele esclareceu que a Operação Es-
pecial Lux engloba não só o comércio 
varejista, mas também o fabricante e o 
importador, para impedir que o produto 
irregular chegue ao mercado e, assim, o 
consumidor possa ser melhor protegido. 
“Todos os agentes da cadeia, desde o fa-
bricante, distribuidor, até o comercian-
te”, explicou.

Inmetro realiza operação de 
fiscalização em todo o País

VENdA dE LâmPAdAs iRREGuLAREs

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil 
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SPC Brasil 
Mais 800 mil tem CPF negativado e NE tem maior alta
Francisco Carlos de Assis
Agência Estado

Mais 800 mil consumido-
res entraram para os cadas-
tros dos serviços de proteção 
ao crédito como inaptos para 
adquirir novos financiamen-
tos na passagem de fevereiro 
para março. Agora, segundo 
estimativas da SPC Brasil e da 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL), já 
remonta a 4,2 milhões o nú-
mero de pessoas que ficaram 
com seus nomes sujos desde 
dezembro do ano passado. 
Trata-se de um aumento de 
23,53% sobre o total de 3,4 
milhões de Cadastros de Pes-
soas Físicas (CPF) negativa-
dos entre dezembro de 2015 
e fevereiro deste ano.

Em números absolutos, o 
total estimado pelo SPC Brasil 
de pessoas sem condições de 
contrair crédito no País sal-
tou de 54,5 milhões para 58,7 
milhões. Para se ter ideia da 
grandeza deste número, ele 
representa 28,8% de toda a po-
pulação brasileira estimada em 
cerca de 204 milhões e 39,64% 
da população com idade entre 
18 e 95 anos. Os presidentes 
da SPC Brasil e da CNDL, Roque 
Pellizzaro Júnior e Honório Pi-
nheiro, chamam atenção para 
o fato de que mesmo diante da 
dificuldade de negativação dos 
inadimplentes no Estado de 
São Paulo, por conta da Lei Es-
tadual 16.569/2015, o número 
de consumidores registrados 
em cadastros de devedores se-
gue em crescimento no territó-
rio nacional.

Regiões
Quando desagregado por 

regiões, verifica-se que é na 
região Nordeste que se encon-
tra o maior número de pes-
soas negativadas, perfazendo 
um contingente de 15,7 mi-
lhões de CPF sem condições 
de fazer qualquer compra a 
prazo. Em porcentual da po-
pulação adulta, este número 
representa 40,02% do total, 
contra 36,21% da região Sul. 
Por outro lado, é a região Cen-
tro-Oeste que tem o menor 
número absoluto de negati-
vados: 4,8 milhões. O número, 
contudo, representa um por-
centual relativamente alto do 
total da população adulta, de 
42,85%. O número é supera-
do apenas pela região Norte, 
onde 46,35% dos moradores 
estão inadimplentes e regis-
trados em cadastros de deve-
dores.

Base SPC
Na região Nordeste, o nú-

mero de pessoas físicas ina-
dimplentes deu um salto de 
1,45% na passagem de feve-
reiro para março, a maior va-
riação para o mês desde 2012. 
Frente a março de 2015, houve 
crescimento de 8,09% no nú-
mero de devedores, segunda 
aceleração mensal consecuti-
va, já que, conforme se verifica 
no banco de dados da SCPC, 
o indicador mostrou altas de 
6,86% em janeiro e 7,69% em 
fevereiro. Entre as quatro re-
giões consideradas no estudo, 
o Nordeste mostrou a maior 
alta anual do indicador pelo 
8º mês consecutivo. Os dados 
da região Sudeste não foram 
considerados no estudo, já que 
estão suspensos devido à en-
trada em vigor da Lei Estadual 
16.569/2015, que dificulta a 
negativação de inadimplen-
tes em São Paulo.

Inflação desacelera 
e IGP-M tem recuo

União Europeia 
busca negócios

Imobiliária: índice 
tem alta de 1,2%

Marisa Lojas tem 
prejuízo de R$ 35 mi

Superávit da balança 
foi de US$ 1,623 bi

Depois do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Ampliado), 
medido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que 
desacelerou no fechamento de mar-
ço, agora foi a vez de o Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-M) mos-
trar sinais de desaceleração, diz o 
Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) 
indicam que o Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) registrou variação 
de 0,31% na apuração do primeiro 
decêndio de abril, uma desacelera-
ção de 0,12 ponto percentual em 
relação ao mesmo período de março.

A União Europeia quer aproximar 
pequenas e médias empresas do Brasil e 
da Europa para promover a troca de ex-
periências e de negócios que possam 
aumentar o uso de tecnologias para a 
redução da emissão de gases de efeito 
estufa na indústria brasileira. O projeto 
Low Carbon Business Action in Brazil já 
está identificando áreas e setores 
econômicos no País que possam con-
cretizar negócios e aderir a processos e 
tecnologias de baixo carbono. Serão re-
alizadas três rodadas de negócios neste 
ano e pelo menos mais três no ano que 
vem, com a participação de cerca de 720 
empresas brasileiras e europeias.

O índice de atividade da cons-
trução imobiliária (IACI) registrou alta 
de 1,2% em março ante fevereiro, de 
acordo com dados livres de efeitos sa-
zonais do Monitor da Construção Civil 
(MCI), composto por um conjunto de 
índices elaborado em parceria entre a 
Tendências e a NeoCriactive. Na com-
paração com março de 2015, o índice 
recuou 8,7%. 

Com esse resultado, a ativida-
de de construção imobiliária mostra 
queda de 11,0% no acumulado em 
12 meses. O resultado positivo no 
mês coincide com outros resultados 
positivos observadas no setor.

Em razão de ter apurado um 
prejuízo líquido de R$ 35,8 milhões 
em 2015, a varejista Marisa Lojas 
não propõe qualquer distribuição de 
dividendos. A informação consta da 
proposta da administração para a As-
sembleia Geral Ordinária (AGO), a ser 
realizada no dia 28 de abril de 2016. 
Os documentos sobre a AGO incluem 
ainda uma proposta de orçamento de 
capital para o exercício de 2016, no 
valor de R$ 115,2 milhões, a serem 
destinados para investimentos em 
crescimento orgânico, reforma de lo-
jas existentes, investimentos em TI e 
equipamentos operacionais.

A balança comercial registrou 
superávit de US$ 1,623 bilhões nas 
duas primeiras semanas de abril (até 
dia 10). Nesse período, as exporta-
ções somaram US$ 4,662 bilhões e 
as importações US$ 3,039 bilhões. Na 
primeira semana de abril (1 a 3), que 
teve apenas um dia útil, o superávit foi 
de US$ 462 milhões, com exportações 
de US$ 887 milhões e importações de 
US$ 425 milhões. Na segunda semana 
(4 a 10), o superávit foi de US$ 1,162 
bilhão, com exportações de US$ 3,775 
bilhões e importações de US$ 2,614 
bilhões. 

No próximo sábado (16), o 
Centro Universitário de João Pes-
soa – Unipê realizará a edição des-
te ano do Sabadão do Imposto de 
Renda, que tem por intuito prestar 
consultorias gratuitas para a popu-
lação sobre o preenchimento e a 
entrega da declaração do Imposto 
de Renda. Os contribuintes inte-
ressados em participar do mutirão 
deverão se dirigir ao Bloco C do 
Campus do Unipê, localizado na 
BR-230, em Água Fria, João Pessoa. 
O evento faz parte de um projeto 
de extensão do Unipê e acontecerá 
das 7h às 12h e das 13h às 17h. Os 
atendimentos serão realizados por 
uma equipe de docentes e estudan-

tes (cerca de 60) estará disponível 
para o preenchimento e entrega da 
DIRF (Declaração do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte), que de-
verá ser prestada até 30 deste mês. 
Os docentes participantes possuem 
experiência na área e os discentes, 
que são de diversos cursos da Insti-
tuição, foram treinados para o cor-
reto preenchimento da declaração. 
Ainda é sugerida a doação de até 
3 quilos de alimento não perecíveis 
pelos participantes, que serão doa-
dos para beneficiar os internos do 
Hospital Padre Zé. Os coordenado-
res do projeto são Paulo César Pe-
reira da Silva e Ailza Silva de Lima, 
professores dos cursos da UBTech 

Business do Unipê. Segundo o pro-
fessor Paulo César, a consultoria 
pretende esclarecer dúvidas e tam-
bém ajudar a pessoa física a com-
preender a sistemática do Imposto 
de Renda, além de explanar quanto 
ao preenchimento e à entrega da 
declaração. 

“As maiores dúvidas giram em 
torno de quem deve declarar, como 
realizar a declaração, quais os do-
cumentos necessários e em relação 
aos dependentes. Os maiores erros 
estão na digitação do CNPJ da fon-
te pagadora e ainda na informação 
dos valores de rendimentos e im-
postos retidos a maior ou a menor”, 
esclareceu.

Unipê oferece consultoria de 
graça à população no sábado

dECLARAção dE IMPoSTo dE RENdA

Nielmar de oliveira
Repórter da Agência Brasil 

Projeções da Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) indicam 
– em todo o País - que 
o nível de emprego no 
comércio varejista deve-
rá cair 3,3% até o final 
do ano, significando um 
corte de cerca de 253,4 
mil empregos com car-
teira de trabalho assina-
da em todo o País.

Segundo dados di-
vulgados nessa segunda-
-feira pela CNC, ao longo 
de 2015 o setor varejista 
fechou com queda de 
2,3% no número de pos-
tos de trabalho, o que 
resultou no fechamento 
líquido de 179,9 mil va-
gas formais, “ritmo que 
se manteve também no 
acumulado dos últimos 
12 meses encerrados em 
fevereiro de 2016.”

As projeções da en-
tidade indicam, ainda, 
que ao longo deste ano 
o volume de vendas 
do setor deverá recuar 
8,3%, depois de ter fe-
chado o ano passado em 
queda de 8,6%.

Segundo a nota da 
CNC, as projeções foram 
baseadas “no comporta-
mento no emprego cele-
tista do setor, a partir de 
dados mensais do Caged 
[Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados} do Ministério do 
Trabalho e Previdência 
Social.” 

A entidade lembra, 
ainda, que o comércio 
“foi um dos últimos se-
tores a iniciar demissões 
por conta da recessão.” 
As projeções levam em 
conta “o ajuste tardio no 
quadro de funcionários 
do varejo, associado à in-
tensificação da retração 
das vendas em 2016.

Projeções apontam 
queda de 3,3% em 2016

EMPREGo No CoMÉRCIo

Kelly oliveira 
Repórter da Agência Brasil 

Para este ano, as institui-
ções financeiras reduziram a 
projeção para a inflação, me-
dida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), de 7,28% para 7,14%, 
pela quinta vez seguida. Para 
2017, estimativa caiu de 6% 
para 5,95%, voltando a ficar 
abaixo do teto da meta.

O limite superior da meta 
é 6,5%, este ano, e 6% em 
2017. Mas as projeções para 
este ano e 2017 ultrapassam 
o centro da meta de 4,5%. 
As estimativas fazem parte 
do boletim Focus, publicação 
divulgada semanalmente às 
segundas-feiras pelo Banco 
Central (BC), com base em 
projeções de instituições fi-
nanceiras para os principais 
indicadores econômicos. A 
projeção de instituições finan-
ceiras para a queda da econo-
mia este ano foi alterada pela 
décima segunda vez consecu-
tiva, ao passar de 3,73% para 

3,77%. Para 2017, a expecta-
tiva de crescimento da econo-
mia (Produto Interno Bruto 
- PIB) foi mantida em 0,30%. 
Em um cenário de retração 
da economia, as instituições 
financeiras esperam que o BC 
reduza a taxa básica de juros, 
a Selic, este ano. A expectativa 
para a taxa ao final de 2016 se-
gue em 13,75% ao ano. Atual-
mente, a Selic está em 14,25% 
ao ano. Para o fim de 2017, a 
expectativa é que ela chegue a 
12,25% ao ano.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (Selic) e serve como 
referência para as demais ta-
xas de juros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, o BC con-
tém o excesso de demanda que 
pressiona os preços, porque 
os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Quando reduz os juros 
básicos, o BC barateia o crédi-
to e incentiva a produção e o 
consumo, mas alivia o controle 
sobre a inflação.

Inflação deverá ficar 
abaixo do teto da meta

PRoJEção do MERCAdo

Bloco C do Campus do Unipê começa a orientar contribuintes a partir das 7h e as atividades se estenderão até as 17h

FoTo: Ortilo Antônio



Jornalistas Cecília 
Noronha, Everaldo Ricardo, 
Célia Chaves Bandeira e Ceres 
Leão, empresários Amiral-
do Baunilha Dias e Henrique 
Almeida, cerimonialista Ana 
Karenina Bronzeado, psicóloga 
Ana Dolores Almeida, ex-depu-
tados Padre Adelino e João 
Paulo Barbosa Leal, sra. Car-
men Céa Montenegro, agente 
fiscal Inácio Soares de Brito.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   A desembargadora Fátima Bezerra foi aplaudida de pé após o seu discurso 
de posse na Esma, onde falou sobre a luz do saber e do conhecimento, passando pela 
ética, da justiça e da cultura, mostrando que, para se aprimorar a vida acadêmica, 
aliados aos estudos jurídicos estão a humildade e o saber ler os sinais de Deus, 

FOTO: Goretti Zenaide

   Os empresários David e Andrew Barlow, da Cultura Inglesa de João Pessoa, 
estão disponibilizando transporte escolar para seus alunos, como uma forma de 
facilitar e dar mais comodidade para os mesmos  e seus pais.

Momento feliz de Odila Falcone, Evelyn César e Marilda Lisboa

Humberto, Luana, Edna Martins, a festejada Evelyn César, Aneline e Eveline César

FOTO: Goretti Zenaide

Amigas para sempre: Irene Ribeiro e Helena Ribeiro Coutinho

“Quando passar por 
dificuldades, lembre-se que 
depois de uma tempestade 
vem a calmaria!”

“Não tenho medo de 
tempestades, pois 
elas me ensinam a 
navegar”

RAFAEL NUNES ROSA LOUISA MAY ALCOTT

Amigas para sempre: Maria Helena Rangel, Marcela Sitônio e a 
aniversariante de hoje, Célia Chaves

FOTO: Arquivo

Festejos

FOI COM um 
simpático happy 
hour que Evelyn 
Martins César re-
cebeu amigas leais 
para comemorar 
seu aniversário, 
transcorrido na 
última sexta-feira.

O encontro foi 
no seu apartamen-
to com vistas para 
o mar de Tambaú, 
onde degustamos 
delícias preparadas 
por suas filhas 
Aneline e Eveline 
César.

DOIS almoços vão movimentar hoje senhoras da socie-
dade, sendo um deles na Appetito Trattoria, onde Roberta 
Aquino e Roziane Coelho organizam a comemoração do 
aniversário da dentista Patrícia Moreira Rabello, esposa 
do colunista Gerardo Rabello.

O segundo encontro será no restaurante Gulliver Mar 
onde o grupo Ellas, que tem na presidência Lúcia Nóbrega 
e na vice, Socorro Leite Fontes, festeja o aniversário da 
educadora Marília Loureiro Lopes.

Agito social

Dois Pontos

  No final de 2017 a TAP vai 
passar a oferecer uma nova ex-
periência de voar em aviões Airbus 
A330neo, segundo informou, esta 
semana,  a fábrica na Alemanha.
  Trata-se de uma cabine Air-
space, com mais conforto, serviço, 
ambiente e design arrojado, onde 
a iluminação LED de última geração 
terá uma variação de cores.
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Educação

ESTÃO abertas 
até a próxima sex-
ta-feira as inscrições 
para os prêmios ‘Escola 
de Valor” e “Mestres da 
Educação”, que tem 
por objetivo fomentar, 
selecionar, valorizar 
e premiar as práti-
cas pedagógicas e 
experiências adminis-
trativas que tenham 
alcançado sucesso no 
ensino-aprendizagem.

A promoção é do 
Governo do Estado, 
através da Secretaria de 
Educação, dirigida para 
professores e escolas da 
rede pública da Paraíba.

OS FÃS da banda Legião Urbana terão oportunidade 
de rever os maiores sucessos do rock brasileiro no próxi-
mo dia 25 de maio no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Trata-se do projeto “Legião Urbana XXX Anos” que 
está percorrendo todo o País e neste dia terá apre-
sentação de Dado Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá 
(bateria), integrantes da formação original da banda, 
além de Lucas Vasconcelos (guitarra), Mauro Berman 
(baixo), Roberto Pollo (teclados) e ainda a participação 
do cantor e ator André Frateschi.

Legião Urbana XXX Anos

   A atriz Luana Piovani é a estrela da capa da Playboy revista que retoma suas 
atividades no Brasil e promove hoje festa de lançamento para convidados especiais 
no Teatro Santander, em São Paulo.

Eleição
NO ÚLTIMO domin-

go os auditores fiscais 
Manoel Isidro e Guilherme 
Carvalho foram eleitos, 
respectivamente, presi-
dente e vice-presidente 
do Sindifisco/PB.

A posse, conforme 
o estatuto da entidade, 
está marcada para o dia 
primeiro de maio.

Selda Falcone, Ângela, Maria Aline Figueiredo, Lúcia Padilha e Roberta Aquino nos festejos para Evelyn

A VICE-governadora Lígia Feliciano participou, no 
último sábado, do I Workshop de Direito e Segurança no 
Trânsito para Profissionais dos Centros de Formação de 
Condutores da Paraíba.

O evento foi promovido de forma gratuita pelo Detran/PB, 
onde, na ocasião, o superintendente do órgão, Aristeu Chaves 
entregou à Ligia Feliciano o símbolo do Maio Amarelo, movimen-
to que  tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. 

Movimento Maio Amarelo

Agenda

NESTA próxima 
sexta-feira tem show de 
Geraldo Azevedo no 
Teatro de Arena do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
a partir das 20h.

No mesmo dia e no 
sábado, também às 20h 
só que no Teatro Paulo 
Pontes, a atriz Heloísa 
Perissé traz sua comédia 
“E foram quase felizes 
para sempre”, peça ence-
nada e escrita pela mesma 
que tem percorrido o País.

   O CNA Ruy Carneiro está sorteando três pares de ingressos do show 
do cantor Lenine que vai acontecer neste domingo no Espaço Cultural José Lins 
do Rego.

A PIANISTA Juliana Steinbach volta à sua terra natal 
e se apresenta no dia 19 deste mês na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego. Amanhã ela faz concerto na Sala Cecília Meireles, 
no Rio de Janeiro e na sexta-feira, na Igreja Santo Alexandre, 
em Belém do Pará.

Concertos de Juliana
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Paraibano termina 
em sétimo lugar no 
Brasileiro de Triathlon

BOTAFOGO

Arbitragem ainda contestada
Apesar da derrota, os 
jogadores confiam na 
classificação no dia 24

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de abril de 2016

O Botafogo-PB se rea-
presenta às 15h de hoje, na 
Maravilha do Contorno, após 
derrota de 3x1 (de virada), 
para o Sousa, no último do-
mingo, pela segunda fase 
(mata-mata), do Campeona-
to Paraibano da 1ª Divisão. O 
jogo foi no Estádio Marizão, 
na cidade de Sousa e a der-
rota custou a quebra da in-
vencibilidade da equipe pes-
soense. Para o “dinossauro, o 
fim de um jejum de seis lon-
gos anos sem vencer o time 
do Belo. O resultado deixou a 
equipe sertaneja a um passo 
à frente na disputa pela se-
mifinal do Estadual.

O resultado do placar foi 
definido apenas no segundo 
tempo e através de dois pê-
naltis convertidos pelo Sou-
sa, bastante criticado pelos 
jogadores, comissão técnica 
e dirigentes do Botafogo. O 
alvo das críticas: a atuação 
do árbitro Eder Caxias e do 
assistente Broney Machado. 
“Lamento muito o erro da ar-
bitragem, porque um pênalti 
duvidoso deste mudou a his-
tória do jogo. A bola bateu na 
mão e, geralmente, árbitro 
nenhum dá a penalidade. A 
própria Fifa questiona isso”, 
disse Itamar Shuller, a se re-
ferir à marcação da primeira 
penalidade. 

Otimista, o técnico do 
Botafogo disse que, na parti-
da de volta, no dia 24, no Es-
tádio Almeidão, em João Pes-
soa, a realidade será outra e 
que o time vai com certeza 
buscar a classificação para 
as semifinais do Estadual. 
“Não quero tirar os méritos 
do Sousa. Sabíamos que não 
seria fácil, mas, no segundo 
jogo, com a força da nossa 
torcida, iremos dar o  troco”, 
disse o treinador.

Nas hostes do Sousa, 
comemoração e muita festa 
pelo resultado, quebra da in-
vencibilidade do adversário 
e o fim do jejum de seis anos 
sem vencer o Botafogo. “Foi 
uma vitória maiúscula, dian-
te de um time que estava in-
victo no campeonato. Alguns 
atletas estavam abaixo do 
esperado, mas no segundo 
tempo, a gente conseguiu 
fazer os gols e garantir essa 
vitória”, disse o treinador do 
Sousa, Jazon Vieira. 

A equipe sousense se 
reapresentou ontem à tarde 
e já iniciou os preparativos 
para o confronto do próximo 
dia 24, quando pode selar 
sua classificação para as se-
mifinais do Estadual e entrar 
na briga direta por uma das 
duas vagas paraibanas na 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro. O Sousa pode perder 
até por um gol no jogo de 
volta, que chega às semifi-
nais.

A última vez em que o 
Dino havia vencido o Alvi-
negro foi no dia 7 de abril de 
2010, pelo placar de 2 a 0. 
Desde então, foi uma ampla 
vantagem dos botafoguen-
ses. São oito vitórias do Belo 
e as equipes empataram em 
outras seis oportunidades. 
Entre fevereiro de 2012 e 
abril de 2014, aliás, uma se-
quência de cinco empates.

FOTO: FPF/Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os primeiros 90 minutos de-
cisivos do “mata-mata” entre 
Treze e Campinense, não teve 
vencedor, o que aumenta a res-
ponsabilidade do Galo e da Rapo-
sa para o próximo dia 24, quando 
se conhecerá o classificado para 
as semifinais do Campeonato Pa-
raibano da 1ª Divisão. Um 0x0 no 
último domingo, no Amigão, que 
manteve a vantagem do Campi-
nense para a partida de volta.

“Tem o segundo jogo ainda, 
tem mais 90 minutos e a gente 
tem a vantagem de jogar por 
mais um empate. Mas vamos tra-
balhar, vamos continuar focados 
e na próxima partida é brigar 
para sair de campo com a vitó-
ria e com a classificação para a 
próxima fase do Paraibano”, dis-
se Róger Gaúcho, camisa 10 da 
Raposa, logo após a partida.

O Campinense se reapresen-
tou ontem à tarde, no Renatão, 
para os preparativos contra o 

Sport-PE, na Ilha do Retiro, em 
Recife, pelas semifinais da Copa 
do Nordeste. O Treze, por sua 
vez, também fez a reapresenta-
ção. Já volta as atenções para o 
segundo jogo contra o Campi-
nense, pelo “mata-mata” do Es-
tadual 2016. 

“O jogo desse domingo teve 
bons motivos para deixar o tor-
cedor alvinegro esperançoso 
pela classificação à semifinal do 
Campeonato Paraibano”, disse 
Marcelo Vilar, treinador do Tre-
ze, afirmando ter gostado da 
atuação do time na partida e ci-
tou a evolução da equipe na reta 
final do Paraibano. “O momento 
agora é de afinar o setor ofen-
sivo e buscar ter mais eficiência 
nas finalizações para sair classi-
ficado no jogo de volta contra a 
Raposa”, alegou.

Relembrando confrontos en-
tre Campinense e Treze, princi-
palmente no momento em que 

a Raposa também participava 
do Campeonato do Nordeste, 
no ano de 2013, o Rubro-Negro 
se sagrou campeão da Copa do 
Nordeste, no entanto, foi elimi-
nado pelo Treze nas semifinais 
do Campeonato Paraibano da-
quele ano. Na ocasião, perdeu 
o primeiro jogo por 1 a 0 e, na 
partida de volta, ganhou tam-
bém por 1 a 0. O Treze havia 
feito uma melhor campanha e a 
Raposa foi eliminada.

Este ano, pelo regulamento 
do estadual, como teve a melhor 
campanha na primeira fase, o 
Campinense precisa apenas de 
um empate, independente do 
placar, no jogo do próximo dia 
24 para assegurar a classificação 
para a próxima fase do Campeo-
nato Paraibano. Já o Galo avan-
ça às semifinais com uma vitó-
ria, também independente do 
placar, para seguir na disputa e 
eliminar seu principal rival. (ML)

Galo segue vivo na decisão contra a Raposa
CLÁSSICO DOS MAIORAIS

Num jogo muito truncado e com poucas chances de gol, a exceção do pênalti perdido por Rodrigão, deu 0 a 0 no primeiro jogo

FPF esclarece
dúvidas sobre
as vagas para o 
Brasileiro 2016

A Federação Paraibana de 
Futebol, através do presidente 
Amadeu Rodrigues Júnior, bai-
xou resolução de nº 01/2016, 
determinando que o vice-cam-
peão estadual da 1ª Divisão, 
deste ano, conquista a segunda 
vaga da Paraíba na Série D do 
Campeonato Brasileiro, com 
exceção às agremiações que já 
estão classificadas para com-
petições nacionais. A decisão, 
porém, foi tomada depois que 
a Confederação Brasileira de 
Futebol confirmou duas vagas 
para o Estado. O Botafogo, no 
entanto, não briga por uma 
dessas vagas, haja vista ter se 
mantido no ano passado na Sé-
rie C do campeonato nacional.

A FPF, por sua vez, publi-
cou a Resolução no sentido de 
dirimir quaisquer dúvidas so-
bre as vagas em disputas. Na 
Resolução, a Federação Parai-
bana de Futebol considera que 
ofício circular 09/2016 expe-
dido pela Presidência da CBF 
fixa como critério técnico para 
obtenção da vaga ter obtido, 
respectivamente, a primeira e 
segunda classificação no Cam-
peonato Estadual, uma vez ex-
cluído os clubes pertencentes 
as séries A, B e C.

“Uma das agremiações 
paraibanas já compõe a Série 
C do Campeonato Brasileiro de 
Futebol, restando as vagas da 
Série D a serem preenchidas 
pelo Campeonato Paraibano 
de Futebol de 2016”, afirma o 
presidente Amadeu Rodrigues 
Júnior, na resolução. 

Ele considera também que 
as disposições dos artigos 6º, 
12º, 14º e 19º do Regulamento 
do Campeonato Paraibano de 
Futebol da 1ª Divisão de 2016 
fixa claramente os critérios 
classificatórios, bem ainda que 
o artigo 40º do mesmo diplo-
ma legal outorga poderes ao 
presidente da FPF para escla-
recer os pontos omissos quan-
to ao  Paraibano de 2016. (ML)

Atlético mais perto de se garantir na 1a Divisão
O Atlético de Cajazeiras 

vem demonstrando poder 
de grande reação no qua-
drangular que vai definir 
os clubes rebaixados para a 
Segunda Divisão em 2017. 
Após duas rodadas, o time 
de Cajazeiras lidera a disputa 
com 100% de aproveitamen-
to, após vitórias contra Auto 
Esporte e Esporte de Patos, 
ambas por 1 a 0. Na fase de 
classificação, o "Trovão Azul" 
somou apenas cinco pontos 
em 10 jogos e agora em dois 
já tem seis pontos. Amanhã 
a equipe pode dar um passo 
gigante para seguir na Pri-
meira Divisão, caso vença o 
Santa Cruz, às 20h30, no Es-
tádio Perpetão.

A equipe de Santa Rita 
faz boa campanha e aparece 
em segundo lugar com quatro 
pontos. No sábado passado 
empatou sem gol com o Auto 
Esporte, no Almeidão, resul-
tado que deixou o técnico 
Ramiro Sousa irritado. "Meu 

QUADRANGULAR DA MORTE

time não soube aproveitar a 
vantagem de jogar com um 
jogador a mais depois da ex-

pulsão do lateral Gilsinho do 
Auto Esporte. Não fizemos 
uma boa partida e perdemos 

uma grande chance de ganhar 
três pontos e encaminhar a 
classificação", disse.

Já o Auto Esporte segue 
em dificuldades e com ape-
nas um ponto em dois jogos 
necessita de reagir. Amanhã, 
o Clube do Povo enfrenta o 
Esporte, em Patos.  Se não 
vencer dificilmente deixará 
de disputar a Segunda Divi-
são. Esse jogo no José Caval-
canti se houver vencedor vai 
praticamente eliminar um 
dos dois times.

Nos quatro jogos dispu-
tados até agora do chamado 
quadrangular da morte fo-
ram marcados apenas três 
gols, sendo dois do Atlético 
e um do Santa Cruz. Auto 
Esporte e Esporte ainda não 
balançaram as redes.

Amanhã jogam Atlético 
x Santa Cruz, no Perpetão; e  
Esporte x Auto Esporte, no 
José Cavalcanti. O quadrangu-
lar vai até o dia 27 deste mês 
quando serão conhecidos os 
dois clubes que permanece-
rão na Primeira Divisão e os 
dois rebaixados. (ML)

FOTO: Cláudio Goes

Equipe de Cajazeiras se redime do mau desempenho da primeira fase e surpreende no quadrangular
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Brasil fica em terceiro lugar no 
evento de levantamento de peso
Colombianos e alemães 
são os melhores na
disputa do fim de semana

A rodada do dia 24 vai ser 
uma festa para o torce-
dor, afinal quatro equipes 
vão passar às finais do 
Campeonato Paraibano. 
Todos os jogos, segundo a 
tabela, começam no mes-
mo horário, ou 16h30, mas 
será que os nossos diri-
gentes serão éticos e irão 
valorizar o fair play? Tenho 
minhas dúvidas e basta voltar no tempo para ter a 
certeza de problemas. Cabe à Federação conversar 
com os dirigentes e buscar uma forma de resolver 
a problemática já que o regulamento não prevê 
nenhuma punição para os espertinhos. Vem muito 
moído por aí.

Horário dos jogos

Favoritos ao título 
agora estão ameaçados

A fase mais importante do Campeonato Paraiba-
no finalmente começou e com uma grande surpresa: a 
vitória do Sousa sobre o Botafogo por 3 a 1. Ninguém 
esperava pelo revés até porque o time da capital vem 
crescendo nos últimos jogos e não conhecia derrota na 
competição. Essa é a magia do futebol e vejam que tam-
bém em Campina Grande o Campinense não conseguiu se 
impor diante do Treze, embora tenha perdido um pênalti, 
mas nos 90 minutos viu o adversário incomodar bastan-
te, deixando claro que a decisão está aberta.

O empate de 0 a 0 ligou o sinal de alerta da Raposa 
porque o Botafogo pode ultrapassá-lo no jogo de volta 
e com uma vitória simples entra como quarto melhor. 
Para isto acontecer, o Rubro-Negro teria de ser derrota-
do pelo Galo. O jogo de domingo passado mostrou que 
em clássico tudo pode acontecer e se a gente voltar um 
pouco no tempo vai ver um cenário triste para o torcedor 
do Campinense.

No ano da conquista da Copa do Nordeste, o Cam-
pinense não emplacou no Paraibano e foi para a decisão 
com o Treze sem a vantagem. No primeiro jogo perdeu de 
1 a 0 e na volta ganhou só de 1 a 0. Precisava de mais um 
gol e acabou eliminado, passando o restante da tempo-
rada sem competição. A história pode se repetir. Sim. A 
magia do futebol sempre mostra essas nuanças onde 
não basta ser favorito e sim ter competência para matar 
o seu adversário.

O Campinense teve a chance nos pés de Rodrigão 
- começou a cair de produção, não sei se a cabeça está 
no Santos para onde foi negociado - que perdeu uma 
penalidade, fazendo o adversário crescer bastante no 
jogo. E ainda tem o fato da Raposa estar disputando 
três competições ao mesmo tempo - Copa do Nordeste, 
Copa do Brasil e Paraibano - e com jogos no meio de 
semana e no domingo. Vai ser uma parada dura.

Da mesma forma o Botafogo que precisa vencer por 
dois gols de diferença para eliminar o Sousa. Ou então 
apenas um gol, desde que o Campinense perca seu jogo.

O Treze se reforçou para essa fase do Paraibano e 
melhorou bastante. Isso ficou provado no clássico contra 
o Campinense. Faltou um bom atacante para balançar as 
redes adversárias já que Brasão mostrou ser fraco.

Um novo Treze

Situação complicada a do 
Auto Esporte que pode ser 
rebaixado pela 3a vez. Com 
apenas um ponto, precisa 
vencer o Esporte amanhã 
em Patos para não morrer 
por antecipação na disputa.

Auto Esporte

O Tigre se impôs e fez boni-
to no primeiro jogo contra o 
Paraíba no Estádio Almeidão. 
Fez 2 a 0 e pode até perder 
por diferença de um gol no 
jogo de volta que será no 
dia 24 em Cajazeiras. 

CSP

Os jogadores do Atlético estão de parabéns por esse início 
de quadrangular. Todos apostavam que o time de Caja-
zeiras seria o adversário mais fácil de ser batido, princi-
palmente fora de Cajazeiras. E não é que o Trovão Azul 
mostrou ser forte fora ao vencer o Esporte por 1 a 0. Já 
tinha vencido o Auto. Caminha para a classificação.

Atlético

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Alegria para Colômbia e 
Alemanha, preocupação para 
o Brasil e muito aprendiza-
do para todos os envolvidos. 
Este foi o saldo do Aquece 
Rio Campeonato Sul-Ame-
ricano de Levantamento de 
Peso, evento-teste para os 
Jogos Rio 2016 realizado na 
Arena Carioca 1, na Barra da 
Tijuca e encerrado no último 
domingo. A delegação colom-
biana, com seis medalhas de 
ouro e quatro de prata, teve 
o melhor desempenho coleti-
vo na competição. O Equador 
ficou com duas medalhas de 
ouro, três pratas e três bron-
zes, enquanto o Brasil en-
cerrou sua participação com 
dois ouros, duas pratas e seis 
bronzes.

No confronto mais espe-
rado, na categoria acima de 
105 kg, o alemão (de origem 
bósnia) Almir Velagic levou 
a melhor sobre o brasileiro 
Fernando Reis, que sofreu 
um estiramento no ligamen-
to do cotovelo direito duran-
te sua segunda apresenta-
ção no arranco e foi direto 
da Arena Carioca 1 para um 
hospital na Barra da Tiju-
ca. Segundo a Confederação 
Brasileira de Levantamento 
de Pesos (CBLP) informou, 
a lesão é leve e, em quatro 
dias, Fernando poderá vol-
tar a treinar. Sem outros ad-
versários que o pudessem 
ameaçar, Velagic terminou a 
competição com a medalha 
de ouro e saiu bastante satis-
feito com seu desempenho.

Fernando Reis não con-
seguiu o ouro, mas o Hino 
Nacional tocou na Arena. 
Para Romário Martins, ven-
cedor na categoria até 94 
kg, a comemoração foi tími-
da: “Não fui bem no arran-
co. Preciso melhorar minha 
cabeça para ir aos Jogos”. A 
outra medalha de ouro brasi-
leira foi de Rosane Santos, na 
categoria até 53 kg.

O coordenador técnico 
do Brasil, Edmilson Dan-
tas, externou preocupação 
com o desempenho de seus 
atletas. “Era minha primeira 
opção para definir a equipe 
que vai aos Jogos (a outra é 
o Campeonato Pan-Ameri-
cano). Mas tivemos muitas 
dificuldades”, avaliou.

Quem teve motivos para 
comemorar mesmo foi a Co-
lômbia. Ganhou seis meda-
lhas de ouro, mesmo com a 
atuação discreta de Oscar Fi-
gueroa, atual vice-campeão 
Olímpico na categoria até 62 
kg e grande esperança para 
o pódio nos Jogos Rio 2016. 
Voltando de uma cirurgia 
na lombar, mesmo acima 
do peso, Figueroa ficou em 
quarto lugar entre os atletas 
até 69 kg. “Como retorno foi 
muito positivo. Ainda estou 
em recuperação”, avaliou o 
pesista.

Francisco Mosquera, 
quarto lugar no Mundial da 
categoria até 62kg no ano 
passado, também vinha de 
uma operação na lombar, 
mas ganhou a competição 
entre os atletas de sua fai-
xa. “Fiquei feliz de vencer ao 
voltar de uma cirurgia”, co-
memorou. Ele gostou do que 
viu na Arena: “Para mim está 
tudo excelente. Sei que falta 
um pouco, mas em agosto 
estará tudo bem”. Outro Mos-
quera, Luis Javier, venceu na 
categoria até 69kg.

O alemão Almir Velagic lamentou bastante a alta temperatura na vitória sobre Fernando Reis, do Brasil

As jogadoras da seleção 
norte-americana de futebol 
ameaçam boicotar os Jogos 
Olímpicos. O motivo é a insa-
tisfação em relação à premia-
ção concedida pela federação 
local. Há duas semanas, as 
atletas protestaram contra 
as diferenças de valores em 
relação aos homens.

Na seleção feminina dos 
EUA, cada jogadora ganha 
US$ 1.350 por vitória em 
amistoso contra seleções top 

10 do ranking Fifa; os ho-
mens recebem US$ 17.625.

Se nada mudar até julho, 
o time feminino poderá op-
tar por não ir ao Brasil, avi-
sou Becky Sauerbrunn, uma 
das líderes da equipe.

"Isto [boicote na Olim-
píada] será um assunto a 
ser discutido na mesa", disse 
Sauerbrunn à ESPNW.

"Estamos no nosso di-
reito de fazer. Nós estamos 
deixando tudo em aberto. 

E se nada mudar e nós não 
sentirmos progresso, nós 
teremos de conversar", com-
pletou.

Ao contrário da seleção 
masculina dos EUA, que ja-
mais conquistou título re-
levante no futebol (Copa do 
Mundo, Copa das Confede-
rações), as mulheres são as 
maiores potências na moda-
lidade. No entanto, elas re-
cebem muito menos de pre-
miações.

Seleção ameaça boicotar Jogos 
Olímpicos devido a premiação

ESTADOS UNIDOS

A final da Superliga masculina de 
vôlei, disputada na manhã do último 
domingo, no Ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília, poderia ter dois desfechos 
completamente diferentes. De um lado 
da rede, o Sada Cruzeiro tentava man-
ter sua hegemonia e chegar ao terceiro 
título consecutivo. Do outro, o Brasil Ki-
rin, de Campinas, disputava sua primei-
ra decisão e tentava conquistar a inédi-
ta taça de campeão.

Depois de 2h20 de um jogo extre-
mamente disputado, o clube mineiro 

saiu de quadra com a vitória e o tricam-
peonato consecutivo, o quarto na Su-
perliga: 3 x 1, parciais de 23/25, 25/23, 
25/15 e 30/28.

Lotado, o ginásio reuniu mais de 
nove mil torcedores, dirigentes, joga-
dores, ex-jogadores e autoridades, en-
tre elas o ministro do Esporte, Ricardo 
Leyser, que participou da cerimônia de 
premiação da partida, distribuindo me-
dalhas para os atletas do Sada Cruzeiro, 
do Brasil Kirin e do Taubaté, terceiro co-
locado.

Sada Cruzeiro conquista o tri 
ao vencer equipe do Brasil Kirin

VOLEIBOL

As jogadoras da seleção norte-americana de futebol estão em rota de colisão com a federação local
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Dunga convoca no próximo dia 5
COPA AMÉRICA

Técnico não vai contar 
com Neymar para o 
torneio centenário

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de abril de 2016

A CBF anunciou nessa 
segunda-feira que o técnico 
Dunga divulgará a lista dos 
jogadores convocados da Se-
leção Brasileira para a Copa 
América dos Estados Unidos 
no dia 5 de maio. O evento 
acontecerá às 11h (de Brasí-
lia) na sede da entidade, no 
Rio de Janeiro. 

O treinador não deve 
contar com Neymar para a 
disputa do torneio. O Barce-
lona já deixou claro que não 
vai liberar o jogador para a 
disputa da competição, pois 
ele deve disputar os Jogos 
Olímpicos de 2016. Pelo re-
gulamento da Fifa, o Barça 
seria obrigado a liberar o seu 
camisa 11 para a Copa Amé-
rica, mas não para as Olimpí-
adas (cada País é representa-
do por uma seleção Sub-23 
com mais três jogadores aci-
ma de 23 anos - Neymar tem 
24).

A delegação da Seleção 
Brasileira iniciará a prepara-
ção para a Copa América no 
dia 23 de maio, em Los Ange-
les. No dia 29 do mesmo mês, 
a equipe disputa um amisto-
so contra o Panamá no Dick’s 
Sporting Goods Park, em 
Denver. Após o amistoso, os 
jogadores voltam para Los 
Angeles para a sequência da 
preparação.

O Brasil está no Grupo B 
da competição dos Estados 
Unidos, ao lado de Equador, 
Haiti e Peru. A estreia da Se-
leção na Copa América será 
no dia 4 de junho contra o 
Equador, no Estádio Rose 
Bowl, em Pasadena. O tor-
neio será disputado entre os 
dias 3 e 26 de junho.

Milhões para Neymar
O já famoso site Football 

Leaks, conhecido desde o 
ano passado por revelar con-
tratos de jogadores de trans-
ferências de persos lugares, 
pulgou ontem o acordo de 
Neymar com o Barcelona. 
Entre os itens que mais se 
destacam está uma garantia 
de um ganho de 49,5 milhões 
de euros (R$ 187 milhões) 
entre o início do vínculo, em 
2013, até o fim, em junho de 
2018.

Essa garantia é para dei-
xar certo que o craque irá 
receber esse valor, caso não 
some esta quantia juntando 
salário e bônus ao longo de 
sua trajetória. Neste caso, o 
Barcelona seria obrigado a 
pagar tal diferença.

Segundo o documento, 
Neymar leva 5 milhões de 
euros (R$ 20,4 milhões) por 
ano, e tem uma série de pos-
síveis valores adicionais, a 
maioria de acordo com o seu 
rendimento em campo, além 
de títulos e metas alcançadas 
pelo clube.

Em uma temporada per-
feita, por exemplo, como foi 
a passada, os ganhos podem 
chegar até a 2,7 milhões de 
euros (R$ 11 milhões). Estão 
no contrato bônus como sua 
utilização em pelo menos 
60% dos jogos, além da con-
quista da tríplice coroa. Caso 
não ganhe os três principais 
torneios, também há premia-
ções para cada torneio sepa-
rado.

Há ainda cláusulas para 
o seu comportamento fora 
de campo. Neymar é obriga-
do, por exemplo, a tentar se 
integrar à comunidade ca-
talã, como principalmente 
aprender o idioma local. E o 
Barcelona teria que utilizar 
os meios para isso. Além de 
outras mais corriqueiras, 
como não poder praticar es-
portes radicais ou andar de 
moto.

Dunga deve chamar a maioria dos jogadores que está disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo e apresentar algumas novidades para observações durante o torneio que será nos Estados Unidos

Os 19 jogos de invencibili-
dade não iludem o Vasco. Com 
atuações ruins na Taça Guanaba-
ra, embora não esteja perdendo, 
o elenco e a comissão técnica são 
unânimes ao concluir que a equi-
pe precisa melhorar seu desempe-
nho para as decisões que tem pela 
frente.

No próximo domingo, o Cruz-
maltino decide o título da Taça 
Guanabara com o Fluminense. Em 
seguida, terá a semifinal do Cam-
peonato Carioca.

Técnico vascaíno, Jorginho 
admite a queda de rendimento: 
"O meu sentimento é de respon-

sabilidade. É minha responsabili-
dade fazer com essa equipe jogue 
melhor. Acho que a primeira par-
tida contra o Flamengo foi nossa 
melhor partida. Marcamos forte, 
não demos nenhum espaço a eles, 
mantivemos a posse de bola, jo-
gamos no campo do adversário. A 
comissão técnica vai estar traba-
lhando para voltarmos a essa si-
tuação. Precisamos voltar a jogar 
bem".

Na avaliação do treinador, o 
problema detectado é o posicio-
namento tático dos jogadores, 
que não está funcionando.

"Eu tenho absoluta certeza e 

convicção que isso é uma questão 
de movimentação tática. Quando 
uma equipe está bem organizada 
taticamente, ela corre muito me-
nos. E isso é responsabilidade mi-
nha. Os jogadores não deixaram 
de correr. O grande problema é 
que estamos correndo errado. Es-
tamos marcando individual ou às 
vezes em dupla. Fazíamos marca-
ção alta com todos organizados. 
Em alguns momentos de algumas 
partidas perdemos isso. A prepa-
ração da minha equipe está bem. 
Pego essa responsabilidade para 
mim. Nos acostumamos com um 
Vasco sendo protagonista", disse. 

Queda de rendimento preocupa Jorginho
VASCO

Nenê marcou o gol do Vasco na vitória sobre o Madureira no último sábado. No próximo domingo o time pega o Fluminense

Tite segue pedindo paciência à torcida
Com vários reservas em 

campo, o Corinthians voltou 
a vencer após duas partidas, 
fez 3 a 0 no Novorizontino 
e deixou alguns torcedores 
mais otimistas. A eles, Tite 
reiterou que o time está em 
construção e pediu ajuda no 
confronto com o Red Bull 
Brasil, no próximo final de 
semana, em Itaquera, pelas 
quartas de final do Campeo-
nato Paulista.

"A equipe não está pron-
ta ainda e vai criar expecta-
tiva alta para o jogo. Então, 
já peço para o torcedor nos 
incentivar, principalmente 
quando acontecer o erro. 
Porque a equipe não está 
madura. Para isso, precisa de 
40, 50 jogos. A equipe precisa 
de apoio do torcedor porque 
não está pronta", afirmou o 
treinador.

O gaúcho perdeu mais 

de metade dos titulares que 
comandaram a conquista do 
último Campeonato Brasilei-
ro. Uma das baixas mais sen-
tidas foi a de Renato Augus-
to, que rumou à China e teve 
o posto ocupado por Guilher-
me, alvo de muitas críticas.

No triunfo do último 
domingo, a atuação do ca-
misa 10 animou o chefe. "Foi 
o melhor jogo dele sob meu 
comando. O jogador precisa 

de um tempo para acontecer. 
Também voltou o Marlone, 
temos o Alan Mineiro viran-
do uma bela opção. Precisa 
de tempo para a construção", 
disse Tite.

Tempo é o que terá o 
técnico nesta semana. Sem 
jogo na quarta-feira, o Corin-
thians trabalhará até o con-
fronto com o Red Bull, que 
acontecerá no sábado ou no 
domingo. 

CORINTHIANS

Jogadores do Alvinegro comemoram gol no Campeonato Paulista
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Melhor paraibano ficou 
na 7a colocação entre 
400 triatletas

Espanhol ganha vaga mundial
BRASILEIRO DE TRIATHLON NA PARAÍBA

FotoS: Divulgação
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O espanhol Anton Rua-
nova, que reside em Brasília 
e que esta temporada com-
pete pelo Brasil, conquistou 
o título geral masculino do 
Campeonato Brasileiro de 
Triathlon, realizado no últi-
mo sábado, na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, com 
participação de 400 atletas. 
Ele disputou a competição 
representando o Estado de 
Santa Catarina. No feminino, 
a campeã brasileira geral foi 
Luísa Baptista, do Sesi-SP. O 
triatleta conquistou a vaga 
para representar o Brasil no 
Campeonato Mundial ainda 
este ano.

Antônio Marcos de Sou-
za da Silva, em sétimo colo-
cado na classificação geral, 
categoria elite, foi o melhor 
paraibano, no masculino, no 
campeonato. A Paraíba teve 
ainda outros atletas bem 
ranqueados em suas catego-
rias. Destaques para Rober-
to Rangel Travassos Júnior, 
campeão na categoria 55/59 
anos; Roberto Alves de Sena, 
campeão na faixa etária 
60/64 anos e Flávio Roberto 
Xavier de Oliveira, vice-cam-
peão na faixa etária 35/39 
anos, atleta da Estação Trai-
ning Assessoria. Natasha 
Mendes da Costa, da Aspa, 
3ª colocada na faixa etária 
18/19 anos, também subiu 
ao pódio.

Outros paraibanos tam-
bém tiveram uma boa colo-
cação na competição, dentre 
eles  Érika Araújo Figueire-
do, da Rafael Farnezi Asses-
soria Esportiva, 6º lugar, fai-
xa etária 35/39 anos; Maria 
Manuela Chaves, da equipe 
Daniel Santos, na faixa etá-
ria 45/49 anos, 4ª colocada; 
Jonifferson Mendes da Costa, 
4º colocado na faixa etária 
20 a 24 anos, representando 
a Luis Lica Tean/Aspa; Fábio 
Roque de Sá, 6º lugar, faixa 
etária 40/44 anos; Leal Mari 
de França Leal, 4ª colocada 
na faixa etária 45/49 anos.

Em etapa única, o Cam-
peonato Brasileiro foi uma 
realização da Federação Pa-
raibana de Triathlon, com 
chancela da Confederação 
Brasileira. A largada aconte-
ceu às 7h, na Praia de Cabo 
Branco. Foi oferecido R$ 15 
mil de premiação em dinhei-
ro (masculino e feminino 
Elite e Sub-23, conforme or-
dem de chegada. Foram ofe-
recidos troféus para os cinco 
primeiros dentre Elite e Sub-
23 e primeiros colocados de 
cada categoria. Medalhas do 
segundo ao quinto colocados 
de cada categoria, bem como 
medalha de participação 
para todos que completaram 
a prova”, disse.

As disputas acontece-
ram nas provas de natação , 
com 1.500 metros; ciclismo, 
40 km e corrida, 10 km. Qua-
trocentos atletas, recorde 
brasileiro de participantes, 
disputaram o primeiro lugar 
e a vaga para o Campeonato 
Mundial. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Após cinco meses de 
treinamentos e de recupe-
ração de uma lesão, a pa-
raibana Jucilene Sales de 
Lima, medalha de bronze  
nos Jogos Pan-Americanos 
de Toronto, no Canadá, no 
ano passado, voltou a sentir 
o sabor da vitória na pro-
va do lançamento do dardo. 
No último final de semana, 
na Universidade Católica de 
Los Angeles (UCLA), na Ca-
lifórina, nos Estados Unidos, 
subiu no lugar mais alto do 
pódio durante o Rafer John-
son/Jackie Joyner-Kersee 
Invitational. Apesar da chuva 
e de ter feito apenas dois lan-
çamentos, ela venceu a prova 
do dardo, com 54,07 m.

Seu desempenho na 
competição foi motivo de 
muitos elogios por parte 
do seu treinador, João Pau-
lo Alves da Cunha. “Ela está 
voltando devagar. O resulta-
do dela foi muito melhor do 
que minhas expectativas”, 
comentou. O técnico acom-

panha um grupo de atletas 
brasileiros no Camping In-
ternacional de Treinamento 
e Competições de Lançamen-
tos, organizado pela Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt) nos EUA como 
parte do Programa de Prepa-
ração Olímpica da CBAt para 
os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Além de Jucilene Sales 
de Lima, outros três atletas 
também estão nos Estados 
Unidos em preparação olím-
pica. Fernanda Borges, do 
lançamento do disco; Júlio 
Cesar, lançamento do dardo 
e Ronaldo Julião, lançamento 
do disco. Eles também estive-
ram no último final de sema-
na na UCLA. Fernanda Bor-
ges preferiu não competir 
porque no momento de sua 
prova a chuva estava muito 
forte. Júlio Cesar de Oliveira 
venceu o lançamento do dar-
do, com 74,17 m, enquanto 
Ronaldo Julião ficou em se-
gundo lugar no lançamento 
do disco, com 56,41 m.

Jucilene é medalha de 
ouro nos Estados Unidos

ATLETISMO
Paraibana, ao centro, retorna após cinco meses de recuperação

Fifa anuncia mais detalhes de sorteio
O caminho até o ouro 

olímpico para as seleções 
do futebol começa a se de-
senhar. A Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa) 
anunciou mais detalhes do 
sorteio dos grupos do tor-
neio do esporte nos Jogos 
Rio 2016. A sorte será lança-
da na próxima quinta-feira, 
no Maracanã. No masculino, 
os 16 países classificados fo-
ram divididos em quatro po-
tes, em disposição definida 
de acordo com o ranking das 
seleções olímpicas de cada 
nação. De acordo com esse 
critério, algumas equipes fi-
cam em situação incomum: a 
Alemanha, por exemplo, não 
se classifica para os Jogos 
desde Seul 1988, e por isso 
está no pote número 4. O ob-
jetivo da Fifa é evitar que ti-
mes de um mesmo continen-
te fiquem no mesmo grupo. 

Cada um dos quatro gru-
pos do torneio olímpico (A, B, 
C e D) será formado por qua-
tro países, um de cada pote. 
Os dois melhores de cada 
grupo avançam para a fase 
eliminatória, disputada em 
jogo único: quartas-de-final e, 
em seguida, semifinal e final.

SELEÇÃO OLÍMPICA

O sorteio feminino fun-
ciona de forma similar, com 
as equipes divididas nos po-
tes com base no ranking, atu-
alizado em 25 de março. As 
12 equipes serão divididas 
em três grupos (E, F e G), com 
quatro países cada, um de 
cada pote. Avançam às quar-

tas-de-final as duas melhores 
equipes de cada grupo, mais 
as duas melhores seleções 
entre as terceiras colocadas.

Os torneios masculino e 
feminino de futebol serão dis-
putados em sete estádios de 
seis cidades diferentes. Além 
do Estádio Olímpico e do 

Maracanã, no Rio de Janeiro, 
juntam-se também as arenas 
das cidades do futebol: Arena 
da Amazônia (Manaus), Are-
na Corinthians (São Paulo), 
Arena Fonte Nova (Salvador), 
Estádio Mané Garrincha 
(Brasília) e o Mineirão (Belo 
Horizonte).

Seleção Brasileira 
saberá quem são os 
adversários na próxima 
quinta-feira

Anton Ruanova cruzou a linha 
de chegada em primeiro lugar, 

enquanto Antônio Marcos 
(detalhe), foi o melhor paraibano 

entre 400 triatletas



Todas as tribos

Teatro Pedra do Reino 
vai receber show de 
Djavan no final de junho
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MÚSICA CINeMA

Lourdinha Luna escreve 
sobre os santuários que 
viraram pontos turísticos
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Os irmãos Vladimir e 
Walter Carvalho no 
festival É Tudo Verdade
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Dando início a mais uma sema-
na de atividades artísticas e 
cultuais, uma boa opção de 
lazer para quem quer se pro-
gramar no decorrer da semana 
é conferir a programação que 
a Fundação Espaço Cultural 
(Funesc) está ofertando ao 

público. Entre as atividades podemos desta-
car amanhã as sessões do Cine Bangüê com o 
filme “Para minha amada morta”, às 17h30 e 
Tintin Cine Clube com a mostra “Urgência das 
Ruas”, às 19h30. Além do universo cinemato-
gráfico, o público que prefere música poderá 
conferir também o show do cantor pernambu-
cano Lenine que acontece no próximo domin-
go 17, às 20h.

Abrindo o universo das expressões artís-
ticas, o Cine Bangüê dá o ponta pé inicial com 
a exibição do filme “Para minha amada morta”, 
às 17h30. Os interessados em assistir a sessão 
podem adquirir seus ingressos na bilheteria 
do evento nos valores de R$ 10 inteira e R$ 5 
meia-entrada.

No filme, os presentes na sala poderão 
ver a história do personagem Fernando que é 
um bom homem que cuida do seu filho único, 
Daniel, um menino tímido e sensível. Depois 
da morte de Ana, sua esposa, todas as noites 
Fernando recorda o seu amor, arrumando as 
coisas de sua amada morta. Um dia ele encon-
tra uma fita VHS, que mudará tudo.

Com direção de Aly Muritiba e duração 
de 113 minutos, o suspense passeia ainda 
pela solidão, melancolia, ciúme e sentimen-
tos universais e atemporais. “Essas palavras 
foram fundamentais para se abarcar a nature-
za humana em sua totalidade, eis alguns dos 
temas tratados no drama psicológico de Para 
minha amada morta”, disse o diretor da obra 
cinematográfica Aly Muritiba.

Ainda dentro do universo das telonas, o 
projeto Tintin Cine Clube apresenta a mostra 

Lucas Silva
Especial para A União

Cinema e música são algumas das expressões culturais que o 
Espaço Cultural reservou ao público durante toda esta semana

A programação do 
Cine Bangüê,  o Tintin 
Cine Clube e o show 

do cantor Lenine são 
algumas das opções 

oferecidas

FOTOS: Divulgação

intitulada “A Urgência das Ruas”, às 
19h30. Com entrada gratuita, nesse 
mês de abril os organizadores do pro-
jeto visaram estimular o debate acerca 
de nosso momento político nacional, 
debruçando nosso olhar em especial 
sobre os desdobramentos das jornadas 
de 2013 nos rumos políticos do País, 
bem como sobre a criação das repre-
sentações e discursos ideológicos a 
partir dos acontecimentos recentes. 

É importante lembrar que, para 
garantir o seu lugar na sala de exibi-
ções recomenda-se que os interessa-
dos cheguem com pelo menos uma 
hora de antecedência para garantir o 
seu ticket.

“Os filmes tratam de momentos 
historicamente distintos, mas aproxi-
mados pela conjuntura atual: Vinte Cen-
tavos (de 2014) e Blábláblá  (de 1968) 
são emblemáticos de seus tempos, de 
maneiras diversas, seja no registro sem 
análises, feito “no calor do momento” 
das manifestações de junho de 2013, 
seja nas contraditoriedades do discurso 
político de um ditador, em plena época 
pré AI-5”, explicou uma das organizado-
ras do projeto Liuba de Medeiros.

Desse modo, dando início a sessão 
o documentário chamado 20 centavos 
é uma produção de média-metra-
gem dirigida por Tiago Tambelli, que 
retrata a inquietação social e política 
deflagrada pela luta contra o aumento 
das tarifas do transporte público em 
São Paulo e que acompanha todos os 

desdobramentos, em escala nacional, 
desses primeiros protestos.

Seu personagem principal é a rua, 
o espaço público tomado pela voz dos 
manifestantes. Além disso, seu discur-
so é construído de cartaz em cartaz, de 
reivindicação em reivindicação.

O resultado é o retrato, com textu-
ras mais que realistas, de um espírito 
de época inédito no Brasil, que marca o 
surgimento de uma nova forma de ati-
vismo político, oriundo de uma profun-
da crise com a ideia de representação 
na democracia.

Outro filme incluso na programa-
ção é o documentário Blábláblá. Com 
duração de 26 minutos e dirigido pela 
cineasta Andrea Tonacci, o curta-me-
tragem traz consigo o sentido do poder 
e da palavra em crise que situam o 
homem, além de manipulá-los numa 
idêntica crise pessoal, humana. 

O público vai poder notar ainda 
que no decorrer da exibição do curta 
existe uma farsa do discurso de inten-
ção humanista onde um ditador num 
momento de uma grave crise nacional, 
institucional, confrontado na cidade 
e no campo por revoltas e guerrilha, 
na busca de uma paz ilusória, faz um 
longo pronunciamento pela televisão. 
Mas a realidade impõe-se à sua ficção 
e o controle da situação escapa-lhe das 
mãos. Sobra-lhe uma patética confis-
são antes de ser tirado do ar.

E fechando o leque de algumas das 
atividades reservadas para o decorrer 

da semana, o show do cantor pernam-
bucano Lenine é a atração musical 
que o público pessoense pode aguar-
dar para o próximo domingo. Sendo 
realizado na Praça do Povo do Espaço 
Cultural, o show tem início às 20h e 
ingressos nos valores de R$ 35 (meia
-entrada) e R$ 70 (inteira). A abertura 
da festividade fica por conta da banda 
paraibana Seu Pereira e Coletivo 401. 

Trazendo a João Pessoa o show da 
turnê Carbono, o cantor e compositor 
sobe ao palco para apresentar 11 fai-
xas do seu mais novo disco. Entre elas 
‘Castanho’ (Lenine/Carlos Posada), 
‘Simples assim’ (Lenine/Dudu Falcão) 
e ‘Cupim de ferro’ (Lenine/Nação Zum-
bi). Por outro lado, o cantor também 
faz um breve passeio por composições 
de seus discos mais antigos como Olho 
de Peixe, Na Pressão, O Dia em Que 
Faremos Contato e Labiata. 

Com mais de 30 anos de carrei-
ra, dez discos lançados, dois projetos 
especiais e inúmeras participações em 
álbuns de outros artistas, Lenine já 
teve suas canções gravadas por nomes 
como Elba Ramalho, Maria Bethânia, 
Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ney 
Matogrosso, O Rappa, Zélia Duncan, 
entre tantos outros. Produziu CDs de 
Maria Rita, Chico César, Pedro Luís 
e a Parede e do cantor e compositor 
cabo-verdiano Tcheka, além de trilhas 
sonoras para novelas, seriados, filmes, 
espetáculos de teatro e dança, como os 
do renomado Grupo Corpo



Como um jornal pode fechar? À falta 
de notícias? Elas são a matéria prima de 
um jornal. Mas as notícias ocorrem todo 
dia. Principalmente as más. As pessoas se 
matam, os bandidos matam as pessoas, 
a polícia mata. O time perde por um gol 
de pênalti. O goleiro jaz sob o travessão. 
O Brasil perde de sete a um. As notícias 
são céleres nesses tempos eletrônicos. 
As notícias quedam-se empacotadas em 
folhas de jornal. Não é à falta de notícias 
que se fecham os jornais. 

Embora o economista Cavalcanti 
de Albuquerque tenha vaticinado que 
o mundo não tem notícias para fazer 
um jornal diário. McLuhan já disse que 
os jornais velhos são iguais aos novos, 
as notícias se repetem, não há notícias 
inéditas. Os jornais de ontem são iguais 
aos de amanhã, os de hoje iguais aos 
de anteontem. Nada de novo no front. 
Soldados morrem, soldados foram 
inventados para morrer. Guerrilheiros 
também. Mas na Paraíba a guerra de 
Trinta se acabou em 30. Ou não?

No mundo de McLuhan, a Segun-
da Guerra Mundial terminou em dois 
de maio de 1945, a guerra se acabou 
muitas vezes. Em dois de maio foi o 
cessar fogo, a oito de maio foi assinada 
a rendição. Está próximo o aniversário 
da paz. Os alemães se renderam, os 
japoneses também. Os russos ganha-
ram a guerra, os americanos ganharam 
a guerra, até o Brasil ganhou a guerra, a 
Argentina, o México, a França, a Ingla-
terra, a China, a Austrália. A guerra foi 
mundial. Todos ganharam. Aquele su-
jeito não tinha juízo, quis brigar contra 
o mundo todo.

Não há mais guerras mundiais. As 

guerras locais não abas-
tecem à farta os jornais. 
Embora elas comecem e 
terminem todo dia. Terá 
sido à falta de guerras 
que o Jornal da Paraíba 
fechou? Já não se fa-
zem mais guerras como 
antigamente. O Sumário 
das Armadas é um jornal 
de guerra, um diário 
de guerra com notícias 
frescas como o sangue 
derramado. Saberá o 
emérito professor Gui-
lherme Gomes da Silveira 
D’Ávila Lins. Ele escreveu 
duas mil páginas sobre o Sumário das 
Armadas, o livro da guerra da Paraíba, 
em que o gentio foi exterminado.

Por que se fecham os jornais? À 
falta de leitores? De anunciantes? Diz-
se que o Jornal da Paraíba fechou à con-
ta da crise que ameaça fechar o Palácio 
do Planalto. Um jornal tem três fontes 
de renda: os leitores, mas o preço de 
capa não paga a edição; os anúncios, 
que às vezes se fazem ausentes, mais 
raros e ralos que o preço de capa. Há, 
também, o interesse político, que banca 
o prejuízo que o preço de capa e os 
anúncios não cobrem.

Por que a Vanguarda fechou? Era 
da UDN? Jornal da UDN também fecha? 
Por que o Jornal do Povo fechou? Jornal 
comunista também fecha. As notícias 
morrem, as fontes morrem, os jornais 
fecham. Por que os hospitais fecham? À 
falta de doentes? Eles são a matéria prima 
dos hospitais. Mas não faltam doentes, as 
salas de espera estão cheias, os doentes já 

não cabem nos corredores, é preciso fazer 
beliches para albergar os doentes. 

O Santa Paula fechou, lembro-me 
dele. Foi lá que fiz minha primeira 
angioplastia, botaram uma mola no 
meu coração. O Santa Isabel fechou, 
a Santa Casa faliu com seu enorme 
patrimônio. Abriram parcialmente o 
Santa Isabel para algumas urgências. O 
São Cristóvão fechou, ficava em Tambiá. 
Daqui a pouco Tambiá pode fechar. Ah, 
o Frei Martinho, em Jaguaribe, também 
fechou. Lá dentro havia um pequeno 
tanque com uma jangadinha para os 
meninos ficarem olhando.

Os jornais, os hospitais estão fe-
chando. Não é falta de notícias nem de 
doentes. Devem ser os tempos doentes. 
Dengue, chikungunya, zika, não é falta 
de doentes. A guerra acabou, mas os 
tempos continuaram doentes, malferi-
dos, muito doentes.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

Santuários do mundo

Vanguarda
Artigo

Vivências 
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Casos Bizarros(I)
1. Adão e a Eva 

no Superior Tribunal 
de Justiça. A campa-
nha da coleção de 
verão de uma marca 
nacional de roupas 
femininas quase re-
sulta na condenação 
dos donos da indús-
tria, “por exposição 
de objeto obsceno, 
punível com pena de 
até dois anos”. É que, 
na justiça estadual, 
o Ministério Público 
desencadeia ação 
penal, diante do “crime de veicular outdoor que, com 
recursos de luz e sombra, reproduzem o ângulo dorsal de 
corpos humanos”. Um pedido de habeas corpus de dois 
industriais acusados chegou ao STJ. A liminar foi negada e 
semanas depois o caso foi a julgamento colegiado.

O revisor discordou. “Essa reprodução da geografia 
do continente dorsal do corpo humano, conforme vejo nas 
imagens, não merece reprovação; é digna de premiação, 
porque é uma obra de arte”. E tascou elogios: “O outdoor 
explora o visual humano com o maior respeito. Não unica-
mente como nádegas ou como dorso. Não há o grosseiro, 
não há o chulo. Há a visão sensível de um artista, através 
de suas lentes, retratando um pedaço do território de uma 
criação divina”.

O terceiro a votar lembrou que “esse nosso Código Pe-
nal é de 1940. O conceito de obsceno naqueles tempos era 
muito careta. Sexo era tabu nas escolas, assunto proibido 
entre adolescentes. Para as crianças mais curiosas, falava-
se que tinha sido a cegonha. E mulher sensual era coisa 
de capeta”. E passou a evocar lembranças de Adão e Eva: 
“A própria história do pecado contada naqueles tempos, 
descrevendo aquele cenário do Éden – um homem, uma 
mulher, uma maçã, uma serpente, uma nudez – induzia-
nos a grande medo e precauções; não de doenças sexual-
mente transmissíveis porque, quanto a isso, azar de quem 
pegasse uma gonorreia ou tivesse o púbis invadido por 
aqueles insetos anopluros, da família dos pediculídeos, po-
pularmente conhecidos como chato. Caía na vala comum 
da exclusão, vítima do preconceito”.

Prática do Processo Civil
Nesses tempos de Novo Código de Processo Civil, nada 

melhor para a comunidade jurídica do que o livro “Manual 
de Prática do Processo Civil”, autoria de Misael Montene-
gro Filho (Edição: 2|2016 - Páginas: 432 - Selo Editorial: 
Atlas - R$108,00). Não há teoria sem prática, assim como 
não há prática sem teoria. Atentos ao que frequentemente 
assombra o acadêmico do direito nos últimos períodos do 
seu curso de graduação e, do mesmo modo, o profissional 
recentemente saído da banca universitária, os advogados 
percebem que a maior preocupação está centrada na dúvi-
da de como aplicar, na prática, os conhecimentos transmiti-
dos pelos mestres na vida acadêmica.

Esta obra tem a intenção de auxiliar o referido público, 
demonstrando como os atos são praticados na dinâmica 
forense, não apenas os principais, como a petição inicial, a 
contestação e os recursos, mas todos os atos disciplinados 
pelo Código de Processo Civil. Para tanto, os atos foram 
sistematizados em ordem alfabética. Adotada essa técnica, 
o estudo de cada ato inclui as informações gerais, a análise 
da peça processual devidamente comentada, os fluxogra-
mas, que destacam os atos anteriormente praticados e os 
que se seguem ao ato em estudo, e os principais prazos 
relacionados à manifestação processual. Em resumo, a 
obra alia a teoria à prática, levando o leitor para dentro 
da estrutura do Poder Judiciário, para as salas de audiên-
cia. Além disso, a obra apresenta as petições, destacando 
como devem ser construídas segundo a lei, a doutrina e a 
jurisprudência. 

O autor é advogado, conferencista, membro do IBDP 
(Instituto Brasileiro de Direito Processual), professor da 
Pós-Graduação da Esmape (Escola da Magistratura de 
Pernambuco) e professor convidado de vários cursos de 
Pós-Graduação em todo o Brasil. 

Há uma crescente tendência de tu-
ristas católicos e até dos sem credo, para 
visitar igrejas, templos e santuários religio-
sos dos três continentes, para saber sobre 
sua história, arte e tradições culturais.  Em 
todos os países, as excursões para as locali-
dades místicas, misteriosas e respeitáveis, 
são fontes de renda promissora.

No mundo, há 20 grandes Templos, 
sendo a maioria religião católica.  Entre 
os mais importantes situa-se o de Nossa 
Senhora de Guadalupe, no México.  Por 
ano sua Basílica recebe 20 milhões de 
romeiros.  A construção da igreja patriarcal 
iniciou-se em 1531, projetada por Pedro 
de Arrieta  e concluída em 1709. Em 1921 
uma bomba implantada por um ativista 
anticlerical explodiu parte da construção, 
causando grande prejuízo à Arquidiocese. 
Mais adiante foi recuperada e hoje é a Meca 
dos que têm fé, na Santíssima mãe de Deus. 
O turismo anual é o donatário de todas as 
suas despesas e engrandecimento do cofre 
da paróquia e do Estado. 

O Santuário de Nossa Senhora de Fá-
tima, em Portugal é a máxima referência ao 
culto Mariano, a que acorrem peregrinos de 
todos os continentes.   No local está a Cova 
da Iria, um lugar, até então, desconhecido 
pelo Conselho de Querem, na freguesia de 
Fátima. A aparição da Senhora mãe de Jesus, 
em 1917, mudou seu destino de anônimo 
para o de grande evidência. Conta a lenda 
que 3 crianças, por nome Jacinta e os primos 
Francisco e Lucia, que pastoreavam suas 
ovelhas, testemunharam várias vezes as 
aparições da Virgem do Rosário. Nos dias 
atuais o espaço consagrado recebe a visita-
ção de milhares de peregrinos, por curiosi-
dade cultural, cortesia ou  religiosidade. 

O Santuário de Nossa Senhora de 
Lourdes é um dos mais procurados na 
Europa, em face das visões, pelos pasto-
res rurais, da divina mãe do Salvador.  Os 
fatos se iniciaram, em 1858 e continuaram 
até 1874 quando Bernadette Sorbirous, 
camponesa de 14 anos, em companhia de 

sua irmã e uma amiga, apanhavam lenha. 
Ela viu  uma “dama” envolta numa aura de 
luz. O aparecimento se repetiu em outras 
ocasiões, até Bernadette completar 17 
anos. A frequência ao Oratório da Virgem 
de Lourdes, na França, aumenta a cada dia, 
pelos que crêem nos desígnios e manifes-
tações espirituais ou por simples curiosi-
dade.  Nos últimos anos ganhou reformas 
importantes.

O Brasil, também, possui seus Ora-
tórios. O mais frequentado é o de Santa 
Paulina, em Florianópolis. A camponesa 
originária da região de Tentro, na Itália, 
mas brasileira de coração, aportou no Bra-
sil, quase criança e fixou-se, com seus fami-
liares,  na província que denominaram de 
Nova Tentro, em homenagem ao berço que 
deixaram, na Itália. Ao atender ao chamado 
celestial, Paulina, legou aos fiés, exemplos 
de crença e fidelidade aos ensinamentos 
de Cristo. A caridade, representada pelo 
trabalho em favor do próximo, elevaram-na 
aos altares da Igreja Católica Apostólica 
Romana. Na catedral levantada em seu 
louvor é venerada nos ofícios cristãos. O 
movimento nos fins de semana daqueles 
que procuram suas bênçãos, se expressa 
através de primeira virtude teologal, em 
sua santidade.  

Na Paraíba temos o Santuário do 
Padre José Antonio Maria Pereira Ibiapina, 
um sacerdote cearense que se doou à causa 
dos necessitados. Depois de ter sido juiz 
de Direito, deputado federal e advogado, 
o padre Ibiapina escolhera viver pobre-
mente. Percorreu o Nordeste com sua ação 
caridosa. No cólera morbus de 1858 e na 
recidiva de 1862 foi o apóstolo missionário 
no combate ao mal. Após luta incessante na 
atuação contra o mal, criou postos de saú-
de, no Nordeste, para combater a doença 
infecciosa endêmica. Idoso e cansado de 
sua incessante labuta,   fixou-se  no lugare-
jo denominado de Santa Fé, no distrito de 
Arara,  pertencente, na época, ao Município 
de Bananeiras, na Paraiba. Numa revisão 

de limites, no presente está anexado  a 
Solânea.   

Existem dados consistentes sobre o 
que fez o padre Ibipina, de autoria do his-
toriador paraibano Celso Mariz, publicada 
em 1942.  Nasceu o sacerdote em  1806, no 
Ceará e faleceu em 1883, no Sítio Santa Fé, 
onde passou a residir, nas proximidades de 
Arara, em terreno doado pelo casal areen-
se  José Antonio da Cunha e Cândida de 
Miranda Henriques,  que têm descenden-
tes, na Paraíba. O casal está representado, 
atualmente, nas pessoas de Dom Adauto 
de Miranda Henriques, Tarcisio Burity e 
Marlene Barachuy.  

Além da propriedade rural, à cessão 
da terra  acrescentaram 70 cabeças de 
gado, com vacas leiteiras em número maior. 
O produto alimentício proveniente de or-
denha,  Ibiapina distribuía com as crianças 
carentes da vizinhança. 

O modesto Museu de Santa Fé, ainda 
guarda seus parcos pertences. A cama onde 
dormia, o pilão que transformava o grão de 
café que plantara, em pó, para seu desje-
jum. A mesinha modesta onde anotava seus 
pensamentos e compromissos para o dia 
seguinte, estão lá.       

No primeiro governo de José Targino 
Maranhão (1995/2002), o humilde  cam-
panário recebeu acomodações condignas, 
com a implantação de um anfiteatro onde 
se rezam as missas para grande assistência. 
Os governos subsequentes esqueceram o 
ambiente sagrado e falta-lhe muito para ter 
condições de receber caravanas de outros 
Estados, pela ausência de hospedaria e 
refeitório, no local.  

Como o Turismo Religioso está em 
alta, esperamos que na constância do 
governo de Ricardo Coutinho sejam im-
plantados os investimentos na área, para 
que na Paraíba, seja um item reconhecido 
e alvissareiro para as classes que nele se 
empenharem.  Além do mais será um gran-
de incentivo à arrecadação  para o cofre 
estadual. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br
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FM
0h- Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - Programação Musical
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0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
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19h - Voz do Brasil
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O anúncio do fechamento do “Jornal da Paraíba” veio para mim 
em forma de um venenoso sanduíche de ironia. Nada mais irônico 
do que anunciar a destruição de empregos na área de comunicação, 
a descontinuidade das edições impressas de um jornal tradicional, 
a desarticulação de uma operação que incluía, além dos repórte-
res, redatores, editores, colunistas, diagramadores, ilustradores e 
revisores, os gráficos e gazeteiros, justamente no dia do jornalista. 

O pão a ser mastigado e engolido com perplexidade, dor e 
lágrimas foi o que o diabo amassou. Bem surrado e com o bolor 
fétido das maquinações salvacionistas da lucratividade que só o 
capitalismo selvagem oferece.   

No recheio, 100 gramas de insensibilidade cortada em cubos, 
um dente de malvadeza cariado, meia indignidade picada, um fio 
de azedume e muito molho de salve-se-quem-puder.

A informação eu recebi, via redes sociais, na noite da quinta-feira 
fatídica, sete de abril. Momentos antes, minha filha havia me pergunta-
do sobre o que eu estava lendo. “É sobre as diferenças do relativismo”. 
“Como assim”? ela perguntou. “Há o relativismo cultural, o moral, o 
relativismo valorativo...” “Valorativo?” “Sim, é no relativismo valo-
rativo que se concretiza na teoria do valor a total exclusão do ser”.

Aí, chegou a notícia de que o “JP” circularia impresso pela última 
vez no domingo, 10 de abril. Aquilo me sufocou. Ao ponto de eu te-
mer algum tipo de colapso físico. Refeito do choque, usei na hora o fato 
como exemplo de uma radicalização do relativismo valorativo.

Na operação desmonte, empreendida pelos gestores e proprie-
tários do jornal impresso hoje extinto, foi retirada qualquer referência 
ao ser no processo de trabalho que não fosse a força para realizá-lo. 

Aspectos como identidade e afetividade, consciência e parti-
cipação, diálogo e pertencimento, respeito e solidariedade foram 
totalmente desconsiderados na hora da auditagem do caixa da 
empresa desmontada. E a contabilidade social? E o componente 
psicossocial da relação? E a inteligência emocional da empresa? 
Onde a empatia e a sociabilidade? E o comprometimento ético da 
governança corporativa quanto à justiça das decisões?

“Homem primata, capitalismo selvagem”. Os versos da can-
ção dos Titãs ainda ecoam na memória recente daquela noite 
como um sinal de que algumas coisas são difíceis de mudar, e que 
ainda vale a lição de Hobbes, “homo homini lupus”. O homem con-
tinua o lobo do homem sem chance de nos tornarmos “o lobo do 
lobo do homem” como propõe Caetano Veloso em “Língua”.

Há nesse caso específico da descontinuidade da edição im-
pressa do “Jornal da Paraíba” a evidência da fragilidade do em-
pregado na relação com o empregador.  E isso em decorrência de 
lacunas da legislação. Já se tornou lugar-comum dizer o quanto a 
justiça trabalhista é paternalista no Brasil. 

Concepção que foi mais uma vez escancarada no início deste 
ano quando da posse do novo presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ives Gandras Filho.  Ele fez questão de explicitar que a coi-
sa chegou ao ponto em que a Justiça do Trabalho (reproduzo texto do 
boletim Consultor Jurídico, 29 de fevereiro, 2016) “dá de mão beija-
da R$ 1 milhão para um trabalhador, por danos morais, quando não 
há nada previsto na legislação trabalhista sobre este tema”.  Mas nem 
sempre é assim, ainda há muito o que conquistar.

No nosso caso, temos o seguinte: uma empresa que verificou a 
inviabilidade econômica de uma operação (a publicação de um jornal 
impresso) que envolve direta e indiretamente mais de 500 pessoas.  
Então, a empresa decidiu unilateralmente encerrar o processo, comu-
nicou à sociedade e aos contratados e contratadas o fato, e pronto. Os 
direitos trabalhistas serão honrados conforme a legislação específica e 
os responsáveis se disseram “na torcida” para que os demitidos encon-
trem um novo lugar para trabalhar. Tchau e benção. 

Simples, não? Não para quem foi surpreendido pela decisão jus-
tamente na hora em que resolveu investir numa poupança magrinha 
para recepcionar a chegada do primeiro filho, e que agora não sabe se 
vai ter como pagar o aluguel.  Uma decisão desse tipo teria que envol-
ver o sindicato das categorias profissionais atingidas, representantes 
da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, dos órgãos estaduais e 
federais que promovem a proteção ao trabalho, das receitas municipal, 
estadual e federal, representação dos empresários do setor, do mer-
cado publicitário, dos consumidores leitores, abertura do balanço da 
empresa, um planejamento específico para o fechamento e salvaguar-
das aos interesses de todos, patrões, empregados, mercado e consumi-
dores. Complicado, não? Mais simples foi dar um tiro de misericórdia. 
Sob o resguardo das leis. Até que o próximo disparo aconteça...

Djavan apresenta 
‘Vidas Pra contar’ 
em João Pessoa

Mídia em destaque

Histórias cantadas e distribuídas em 23 álbuns fazem parte 
da discografia de um dos mais prolíficos compositores da música 
popular brasileira. Djavan retorna aos palcos e sai em turnê este 
ano com o show “Vidas Pra contar”. Em João Pessoa, o cantor se 
apresenta no dia 30 de julho, às 21h30, no Teatro Pedra do Reino. 

Ingressos já podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.
com.br ou na sede da Casa de Taipa Produções (Empresarial 
Tambaú - Av. Edson, 100, sala 211, telefone 99971-2743) e custam 
R$ 200,00 (plateia A, inteira), R$ 180,00 (plateia B, inteira) e R$ 
140,00 (balcão nobre, parte superior do teatro, inteira). 

A meia entrada para o evento está amparada pela lei 
12.933/2013 e será disponibilizada em 40% do total de ingressos 
postos a venda. Para portadores de necessidades físicas, o Teatro 
Pedra do Reino disponibiliza lugares especiais. Os bilhetes são 
específicos e só estão disponíveis para a venda na bilheteria física 
do show.

No palco, Djavan canta acompanhado pelos músicos Carlos 
Bala (bateria), Jessé Sadoc (flügelhorn, trompete e vocal), Mar-
celo Mariano (baixo e vocal), Marcelo Martins (flauta, saxofone e 
vocal), Paulo Calasans (teclados e piano) e João Castilho (guitarras, 
violões e vocal). O cantor e compositor é quem assina a direção 
do espetáculo, que apresenta ao fundo do palco um grande 
livro, com páginas em branco, preenchidas por luzes coloridas e 
linhas verticais que pouco a pouco invadem o cenário, conce-
bido por Suzane Queiroz. Quem assina a iluminação é Binho 
Schaefer, e figurino é Roberta Stamato.

Segundo Djavan, “existe entre nós, eu e os músicos, um 
código musical que permite voos para todas as direções, e 
isto é uma coisa que me ajuda muito, uma vez que persigo 
sempre a diversidade. Eu acho que a diversidade me impõe 
a estar sempre correndo riscos, e eu preciso disso”.

O show de Djavan, em João Pessoa, é uma realização 
da Casa de Taipa Produções. Mais informações no telefone 
99971-2743, ou através do site da produtora, no endere-
ço http://casadetaipa.art.br/, do Facebook, Casa de Taipa 
Produções. A produção local respeita a pontualidade e, após o 
inicio do show, não será permitida a entrada do público.

Trazendo ao palco um som com influências do estilo jamaicano, o 
dançante do Ska e também muito groove, jazz e funk a banda Parahyba 
Ska Jazz Foundation é a atração musical do Café da Usina Cultural 
Energisa hoje. O evento, que acontece às 21h, será tomado pelos músicos 
Francisco Vasconcelos, Everton Cavalcante, Romero Araújo, Lucas Mene-
zes, Alysson Ramalho Rodrigo Marques , Vinícius Morais que comandam a 
apresentação com seus ilustres instrumentos. A entrada custa R$ 10. 

Show

Cantor e 
compositor 
Djavan tem uma 
verdadeira legião 
de fãs aqui na 
Paraíba

FOTO: Divulgação

Jazz na Usina Cultural Energisa

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).

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 
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Os irmãos Vladimir e Walter Carvalho disputam prêmio máximo 
no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade

Um duelo paraibano

Vladimir e foto de Cícero Dias e Pablo 
Picasso, protagosnistas do seu filme

Walter e foto do poeta Armando Freitas 
Filho em conversa com Ferreira Gullar

Pela primeira vez, depois de 
décadas dedicadas ao cinema 
brasileiro, os irmãos Vladimir 
Carvalho, 81 anos, nascido em 
Itabaiana, e Walter Carvalho, 
68, nascido em João Pessoa, 
disputam o mesmo prêmio num 
festival brasileiro.

Os dois tiveram seus mais recentes 
longas-metragens selecionados para o mais 
importante festival de documentários da 
América Latina, o É Tudo Verdade, coordena-
do pelo crítico e pesquisador Amir Labaki.

As mostras competitivas e informativas 
do Festival (até 17 de abril) serão apresenta-
das primeiro em São Paulo (em festa aberta 
pelo vencedor do Festival de Berlim, “Fogo 
no Mar”, de Gianfranco Rosi ) e no Rio (com 
“As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana”). 
Depois uma seleção dos melhores títulos 
fará itinerância por Recife, Brasília, Belo 
Horizonte e Santos.

Vladimir Carvalho recorreu à pintura 
para esculpir seu filme. Walter lançou mão 
da poesia. O irmão mais velho, que iniciou o 
mais novo no ofício cinematográfico, concor-
re com“Cícero Dias, o Compadre de Picas-
so”. Walter retrata o poeta Armando Freitas 
Filho em “Manter a Linha da Cordilheira Sem 
o Desmaio da Planície”.

Além de competirem entre si, os dois 
paraibanos enfrentarão cinco concorrentes 
de peso. A cineasta Emília Silveira, de quem 
os pessoenses conhecem “Setenta”, partici-
pante do Festival Aruanda 2013, chega agora 
com “Galeria F”, sobre Theodomiro Romeiro 
dos Santos, único brasileiro condenado à 
morte pela Lei de Segurança Nacional. Por 
ter se envolvido em crime de sangue, ele 
ficou fora do processo de anistia, em 1979. 
Sua história mudou de rumo e Theodomiro 
foi reintegrado à sociedade brasileira tor-
nando-se juiz do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho, Sexta Região, Pernambuco). Hoje 
está aposentado.

O grande montador (de “Terra em 
Transe” e “Cabra Marcado para Morrer”), 
Eduardo Escorel, 70 anos, concorre com o 
longa “Imagens do Estado Novo – 1937-45”, 
mais uma de suas consistentes incursões na 
História brasileira, narrada com depoimen-
tos e rica pesquisa de imagens de arquivo. O 
poeta e compositor popular Antônio Carlos 
de Brito (1944-1987), parceiro de Edu Lobo, 
tem sua trajetória revivida no filme “Cacaso 
na Corda Bamba”, de José Joaquim Salles 
e PH Souza. Sérgio Oksman mergulha no 
mundo dos boleiros em “O Futebol”. E Paula 
Gomes assina o documentário “Jonas e o 
Circo Sem Lona”.

O filme que vencer a disputa receberá 

Maria do Rosário Caetano
Especial para A União

além de troféu, prêmio em dinheiro, no valor de 
R$ 110 mil.

 
Dois irmãos
Há cinco anos, Vladimir trabalha, incan-

savelmente, na reconstituição da trajetória do 
pintor pernambucano e cidadão do mundo, 
Cícero Dias (1907-2003). Este tempo foi neces-
sário para que somasse filmagens em solo bra-
sileiro (em especial no Nordeste, onde o artista 
nasceu), e na Europa, onde viveu grande parte 
de sua vida e faleceu (em Paris). Foi também na 
capital francesa que Cícero Dias conviveu com 
grandes pintores de sua geração, entre eles, o 
criador da seminal “Guernica”.

Capaz de dar títulos formidáveis a seus 
filmes (O País de São Saruê, O Homem de Areia, 
Evangelho Segundo Teotônio, Conterrâneos 
Velhos de Guerra, O Engenho de Zé Lins, Barra 
68, Rock Brasília), Vladimir desta vez não fez 
por menos. Seu longa-metragem selecionado 
para o É Tudo Verdade carrega nome dos mais 
sedutores e afetivos: “Cícero Dias, o Compadre 
de Picasso”.

Walter, rápido como um raio, trabalha 
incansavelmente. Depois de festejada trajetória 
como fotógrafo (de filmes de Júlio Bressane, 
Walter Salles, Luiz Fernando Carvalho e Cláudio 
Assis), que lhe rendeu o cobiçado Prêmio Frog 
no Festival de Lodz-Polônia (espécie de Oscar 
da fotografia), ele estreou com garra na direção.

Tudo começou com “Janela da Alma”, em 
2001 (portanto, 30 anos depois da estreia de 
Vladimir no longa-metragem), fruto de parce-
ria com João Jardim. Tomou gosto e não parou 
mais. Dirigiu“Cazuza, o Tempo Não Para”, com 
Sandra Werneck, e partiu para a direção solo 
com “Moacir, Arte Bruta”, “Budapeste”, “Raul, o 
Princípio, o Fim e o Meio”, “Brincante” e “Filme 
de Cinema”. Neste exato momento, está em cartaz 
no Rio e São Paulo o filme “Quanto Tempo o Tempo 
Tem”?, de Adriana Dutra, no qual ele co-assina a 
fotografia e a co-direção. Em 15 anos de carrei-
ra como diretor, Walter se iguala, em número 
de títulos (oito longas-metragens cada um) ao 
irmão, incansável na estrada cinematográfica 
há 45 anos.

Armando Freitas Filho, carioca de 75 anos, 
o foco de Walter, é autor de muitos livros, com 
destaque para “3x4” (Prêmio Jabuti), e “Fio Ter-
ra” (Prêmio Alphonsus Guimarães). No volume 
“Máquina de Escrever – Poesia Reunida e Re-
vista (1963-2003)”, ele compilou sua produção 
poética ao longo de 40 anos.

Cineastas e escritores
Além da competição brasileira, o Festival 

É Tudo Verdade promove importante compe-
tição internacional, com filmes selecionados 
nos mais importantes festivais do mundo 
(incluindo o mais poderoso deles, o de Ams-
terdã-Holanda). Este ano, entre os doze títulos 
selecionados, quatro são latino-americanos: 
“327 Cadernos”, do argentino Andrés di Tela, 

sobre o romancista Ricardo Piglia, o chileno 
“Chicago Boys” e os colombianos “Paciente”e 
“Tudo Começou pelo Fim”.

Complementam a competição estran-
geira os franceses “Gigante” e “No Limbo”, os 
norte-americanos “Nuts” e “Kate Interpreta 
Kristine”, os russos “Catástrofe” e “Sob o Sol”, o 
belga “Anos Claros” e o holandês “Um Caso de 
Família”.

O Festival vai, também, prestar homena-
gem a grandes cineastas. Um deles é o brasi-
leiro Ruy Guerra, tema do documentário “O 
Homem Que Matou John Wayne”, produzido 
pela professora da Unicamp, Vavy Pacheco Bor-
ges, também biógrafa do moçambicano-carioca. 
Outro brasileiro - Carlos Nader, o único a vencer 
três edições do É Tudo Verdade, festival criado 
há 21 anos – será homenageado com mostra re-
trospectiva de seus longas e curtas-metragens 
(os laureados são “Pan Cinema Permanente”, “O 
Homem Comum” e “A Paixão de J.L.”).

As outras homenagens destinam-se a 
Claude Lanzmann, francês de 90 anos, autor do 
monumental “Shoah”, e a três diretores que se 
foram recentemente: Chantal Ackerman, Cris 
Marker e Haskell Wexler.

O criador de “Shoah”, documentário com 
quase dez horas de duração, será homenagea-
do com exibição do média-metragem “Claude 
Lanzman: Espectros da Shoah”, filme que con-
correu ao Oscar de melhor documentário.

A belga Chantal será lembrada com “Não 
Pertenço a Lugar Nenhum – O Cinema de 
Chantal Ackerman”. E o diretor de fotografia 
e cineasta norte-americano Haskell Wexler 
(1922-2015) terá sua trajetória narrada em 
“Cidadão Rebelde”. Entre seus filmes, destaca-
se documentário sobre militantes políticos 
brasileiros banidos, que foram asilados no 
Chile de Allende.

Em ano de Olimpíadas no Brasil, Amir 
Labaki criou o programa “Cinema Olympia” 
(nome de uma música de Caetano Veloso) para 
lembrar o mestre francês, Cris Marker (1921-
2012). Será exibido o documentário “Olympia 
52”, que ele realizou sobre as Olimpíadas de 
Helsinque, lançado em 1954. E, como comple-
mento, será mostrado “Um Novo Olhar Sobre 
Oympia 52”, de Julien Faraut. O discípulo mos-
tra o quanto o filme do criador de “ La Jetée” 
segue atual e criativo.

No Foco Latino, outro importante segmen-
to do Festival, há quatro biscoitos finos: “Gabo: 
A Criação de Gabriel García Márquez”, do britâ-
nico Justin Webster, “Allende, Meu Avô Allende”, 
dirigido por sua neta Marcia Tambutti Allende, 
“Toponímia”, de Jonathan Perel (Argentina), e 
“Fávio, a Estética da Ternura”, de Luis & André 
Rodríguez sobre o ator e cineasta argentino 
Leonardo Fávio (1938-2012), autor de filmes da 
qualidade de “Crónica de un Niño” e “Aniceto y 
Francisca” .

Deste quarteto, que ganha suas pré-es-
treias no Brasil, um título constitui programa 

obrigatório: o que desenha a cinebiografia do 
autor de “Cem Anos de Solidão” (“Gabo: A Cria-
ção de Gabriel García Márquez”).

O trabalho de Justin Webster é fruto de 
co-produção entre a Espanha e a Colômbia. Du-
rante anos, o cineasta colheu depoimentos de 
críticos literários, jornalistas, pesquisadores, 
da poderosa agente literária Carmen Balcells, 
de políticos (Bill Clinton e César Gavíria) e do 
biógrafo britânico de Gabo, Gerard Martin.

Mercedes, a viúva do escritor aracataque-
nho, e seus filhos Gonçalo e Rodrigo García, este 
cineasta, em nada interferiram. Só dois paren-
tes de Gabo falam do irmão: Aída e Jaime García 
Márquez.

O biógrafo Gerard Martin, que dedicou 
vinte anos de pesquisa ao livro “Gabriel García 
Márquez, Uma Vida” (Ediouro, 2008), e o 
jornalista norte-americano Jon Lee Anderson 
(biógrafo de Che Guevara) dão seus (ótimos) 
depoimentos em espanhol de rara clareza. Ou 
seja, no idioma que levou García Márquez ao 
Prêmio Nobel, ganho em 1982.

“Gabo, o Filme” não se ocupa de fofocas. 
Um dos mais controvertidos episódios da 
vida do escritor colombiano – a briga com 
seu amigo Mario Vargas Llosa – sai do terre-
no da futrica e ganha explicação política: a 
divergência começou quando Gabo se negou a 
assinar manifesto em favor do poeta cuba-
no Herberto Padilla, dissidente castrista, 
apoiado com entusiasmo por Llosa. Os dois 
nunca mais voltariam a se falar. O colombiano 
seguiu militando na esquerda, apoiando Fidel 
e ajudando Cuba a fundar e manter a Escola 
Internacional de Cinema e TV de San Antonio 
de los Baños, nos arredores de Havana. Já o 
autor de “Conversas no Catedral” adotou o 
ideário neo-liberal e foi candidato (derrota-
do) à presidência do Peru.

O material de arquivo levantado por Jus-
tin Webster para o filme é riquíssimo e evoca 
momentos como a Guerra dos Mil Dias (da 
qual participou o avô de Gabo), a influência da 
United Fruit Company no Caribe colombiano, o 
‘Bogotazo’ (o jovem jornalista e futuro escri-
tor estava hospedado a 300 metros do local 
onde foi assassinado o candidato Jorge Eliecer 
Gaitán, em abril de 1948), e os anos duro do 
protagonismo do traficante Pablo Escobar, 
líder do mais poderoso cartel da droga do País, 
passando pela morte trágica de Guillermo 
Cano, editor do jornal El Espectador.

Para lembrar o quanto o Rio Madale-
na foi importante na vida cigana de Gabo e 
sua imensa família (seus pais tiveram onze 
filhos), vemos, no documentário, muitas ima-
gens de suas margens férteis e águas cauda-
losas. O filme, muitas vezes, destacará o amor 
de Gabo, um “costeño”, pelas danças, música e 
roupas coloridas do Caribe. E o pé atrás que ele 
tinha com a cosmopolita Bogotá, “cidade cinza, 
com ruas cheias de homens de paletó-e-gravata 
e nenhuma mulher”. 



TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 011163428/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.561,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018808
Responsavel.: IRACEMA MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 874130604-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,02
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018703
Responsavel.: JOELMAR BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ....: 021492534-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018977
Responsavel.: JUCIELIA DA SILVA MAMEDE 0894043943
CPF/CNPJ....: 021854598/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            834,23
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019305
Responsavel.: LEANDRO DOS SANTOS SILVA M
CPF/CNPJ....: 021510154/0001-01
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018509
Responsavel.: LOPES E OLIVEIRA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008047806/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019145
Responsavel.: MARY JANE AMARO DA SILVA 00983
CPF/CNPJ....: 023068780/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019360
Responsavel.: RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA 
9309488441
CPF/CNPJ....: 013879902/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019251
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            842,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018436
Responsavel.: ROSHELLIA CHRISTINA COM VAREJ
CPF/CNPJ....: 020334162/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.017,47
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018013
Responsavel.: SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVI-
COS GER
CPF/CNPJ....: 009863853/0003-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.940,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018395
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 011290034/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            407,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019118
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 011290034/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019151
Responsavel.: VINICIUS MENDOCA SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 011110381/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.309,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019076
Responsavel.: VISUAL REVOLUTION
CPF/CNPJ....: 018578965/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018971
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,  12/04/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO SERGIO FREIRE MEIRA
CPF/CNPJ....: 770237734-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.133,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018478
Responsavel.: ANDRADE & CARVALHO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 003462262/0003-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            879,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019013
Responsavel.: CENTRAL DE SEGURANCA INT DE 
VIG ELE
CPF/CNPJ....: 019692270/0001-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            407,88
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018280
Responsavel.: CENTRAL DE SEGURANCA INT DE 
VIG ELE
CPF/CNPJ....: 019692270/0001-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            407,89
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018281
Responsavel.: CENTRAL DE SEGURANCA INT DE 
VIG ELE
CPF/CNPJ....: 019692270/0001-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            453,46
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018282
Responsavel.: CENTRAL DE SEGURANCA INT DE 
VIG ELE
CPF/CNPJ....: 019692270/0001-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            453,46
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018283
Responsavel.: CENTRAL DE SEGURANCA INT DE 
VIG ELE
CPF/CNPJ....: 019692270/0001-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            453,46
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018284
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018173
Responsavel.: EDJUNIOR SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 049763174-12
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             83,68
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL BIANCA 
PIMEN
Protocolo...: 2016 - 018296
Responsavel.: EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FR
CPF/CNPJ....: 052324734-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018454
Responsavel.: GEORGIO SOUZA QUIRINO - ME
CPF/CNPJ....: 015072148/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            837,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019848
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018522
Responsavel.: GILSON DE ANDRADE COSTA
CPF/CNPJ....: 087016524-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            712,67
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 018944
Responsavel.: GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAL 
DE CO
CPF/CNPJ....: 023253006/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            336,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018877
Responsavel.: GREYCE CHRISTYNE DE ARAUJO 
CORDE
CPF/CNPJ....: 020354143/0001-09
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 018693
Responsavel.: HEVELIN MORGANA PEREIRA MAIA
CPF/CNPJ....: 094930134-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019066
Responsavel.: HONORATO MATERIAL DE CONS-

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 
pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA-PB/SALA DA CPL – CMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, localizada à Rua 
Nove de Janeiro, 36, Centro – ITAPORANGA -PB, no dia 28de abril de 2016 às 09h00min (horário 
local) para Aquisição de Medicamentos, Éticos, Genéricos e Similares, destinados ao SAMU, CAPS, 
CEO, PSFs e FARMACIA BASICA, do Município de Itaporanga-PB, de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes dos 
mesmos. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na 
sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelossítioswww.itaporanga.pb.gov.br, http://www.
diariomunicipal.com.br/famup.

Itaporanga-PB, 08de abril de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2016

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE 
n.º 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2016. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS 
FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: 
DATAS DOS CONTRATOS: 01.04.2016

JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA – CONTRATO Nº 00194/2016 - DAP: 
SDW096858114531104121015 - R$ 13.604,00

JOSÉ MANOEL SANTANA – CONTRATO Nº 00195/2016 - DAP: SDW0893738634870612101021 
- R$ 3.658,00

ANTONIO  DOS SANTOS SOUZA –  CONTRATO Nº  00196 /2016  -  DAP : 
PB25063010301081800001928 - R$ 13.604,00

M A R I N A L D O  M O U R A D A S I LVA –  C O N T R ATO  N º  0 0 1 9 7 / 2 0 1 6  -  D A P : 
SDW0040478444540304130906 - R$ 3.658,00

JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA –  CONTRATO Nº  00198/2016  -  DAP: 
SDW0568561304060712130959 - R$ 3.658,00

JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA – CONTRATO Nº 00199/2016 - DAP: 
SDW0101188044051104121116 - R$ 3.658,00

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS –  CONTRATO Nº  00200 /2016  -  DAP: 
SDW0299559554491904121053 - R$ 3.658,00

R O S A M A R I A L U C A S  D A S I LVA –  C O N T R ATO  N º  0 0 2 0 1 / 2 0 1 6  -  D A P : 
SDW0049608444500308121101 - R$ 3.658,00

BENEDITO LUIZ DA SILVA – CONTRATO Nº 00202/2016 - DAP: SDW0071999374151003160735 
- R$ 3.658,00

FRANCISCO LUIZ  DOS SANTOS –  CONTRATO Nº  00203 /2016  -  DAP: 
PB25063010301081800001923 - R$ 3.645,00

JOSÉ LOURENÇO GONDIM – CONTRATO Nº 00204/2016 - DAP: SDW0207165164201704120826 
- R$ 13.604,00

JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA –  CONTRATO Nº  00205/2016 -  DAP: 
SDW002220066544702701140117 - R$ 13.604,00

PEDRO XAVIER BARBOSA – CONTRATO Nº 00206/2016 - DAP: SDW0722550487872604131012 
- R$ 13.604,00

RAIMUNDO DA SILVA – CONTRATO Nº 00207/2016 - DAP: SAF0006317763348717180930 
- R$ 13.604,00

GERALDO VIEIRA DA SILVA – CONTRATO Nº 00208/2016 - DAP: SDW0027825484500308121011 
- R$ 13.604,00

REGINALDO DE LIMA FERNANDES – CONTRATO Nº 00209/2016 -  DAP: 
SDW0021422744801309100841 - R$ 13.604,00

JOÃO BATISTA DA SILVA – CONTRATO Nº 00210/2016 - DAP: SDW0207152344040405120829 
- R$ 13.604,00

SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA –  CONTRATO Nº  00211 /2016  -  DAP: 
SDW0713344674042407140732 - R$ 13.604,00

LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS – CONTRATO Nº 00212/2016 - DAP: 
SDW0021811404481003160721 - R$ 13.604,00

JOSÉ VENCESLAU INÁCIO – CONTRATO Nº 00213/2016 - DAP: SDW0019537664121603110940 
- R$ 3.658,00

JOSÉ XAVIER BARBOSA – CONTRATO Nº 00214/2016 - DAP: SDW0412325004102803110832 
- R$ 13.604,00

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA – CONTRATO Nº 00215/2016 - DAP: SDW0713370914721603110230 
- R$ 3.658,00

JULIANA EMÍL IA UGO DE BRITO –  CONTRATO Nº  00216 /2016  -  DAP: 
SDW0050899244302407140635 - R$ 3.658,00

JOSÉ LINDOLFO DA SILVA – CONTRATO Nº 00217/2016 - DAP: SDW0982398724682407140658 
- R$ 3.645,00

AMANDA CLAUDINO GOMES – CONTRATO Nº 00218/2016 - CPF: 705.184.964-65 - R$ 
13.604,00

E D I N I Z I O  M O U R A R O D R I G U E S  –  C O N T R ATO  N º  0 0 2 1 9 / 2 0 1 6  -  D A P : 
SDW0046610204640109151212 - R$ 13.604,00

SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS – CONTRATO Nº 00220/2016 -  DAP: 
SDW0050899264840905141147 - R$ 10.500,00

JOAB FÉLIX DA SILVA – CONTRATO Nº 00221/2016 - DAP: SDW0067049004030602130147 
- R$ 10.500,00

JOSÉ URBANO DA S ILVA F ILHO –  CONTRATO Nº  00222 /2016  -  DAP: 
SAF0003652449240416060834 - R$ 10.500,00

ISABEL CRISTINA DE SOUZA – CONTRATO Nº 00223/2016 - DAP: SDW0768097304002502110823 
- R$ 10.500,00

J O S E N E I D E  G O M E S  B A R B O S A –  C O N T R ATO  N º  0 0 2 2 4 / 2 0 1 6  -  D A P : 
SDW0050668944110801140114

R$ 10.500,00
JOSEILTON GOMES BARBOSA – CONTRATO Nº 00225/2016 - DAP: SAF000512511748016732312 

- R$ 10.500,00
WEBSON DOS SANTOS XAVIER –  CONTRATO Nº  00226 /2016  -  DAP : 

SDW0096171494862907150913 - R$ 13.604,00
ALINE CATANÃO – CONTRATO Nº 00227/2016 - DAP: SDW0104265934640109151223 - R$ 

13.604,00
ANTONIO LIRA DOS SANTOS – CONTRATO Nº 00228/2016 - DAP: SDW0176288494151003160710 

- R$ 13.604,00
J O S É  M A R I N H O  D O S  S A N TO S  –  C O N T R ATO  N º  0 0 2 2 9 / 2 0 1 6  -  D A P : 

SDW0029311404812703141118 - R$ 13.604,00
ROSILENE XAVIER DOS SANTOS –  CONTRATO Nº  00230 /2016  -  DAP: 

SDW0262372964681003160707 - R$ 13.604,00
SEVERINO LUIZ DOS ANJOS – CONTRATO Nº 00231/2016 - DAP: SDW0052590244940405111026 

- R$ 13.604,00
JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO – CONTRATO Nº 00232/2016 - DAP: 

SDW0927732064871510141024 - R$ 13.604,00
ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS – CONTRATO Nº 00233/2016 - DAP: 

SAF0000146676248015571032 - R$ 13.604,00
WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA – CONTRATO Nº 00234/2016 - DAP: 

SDW0700987644462205150928 - R$ 10.500,00
JOSÉ DA SILVA SOUZA – CONTRATO Nº 00235/2016 - DAP: SDW0739244664912408110830 

- R$ 3.658,00
JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO – CONTRATO Nº 00236/2016 - DAP: SDW0024337744460402160133 

- R$ 13.604,00
LUCIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA – CONTRATO Nº 00237/2016 -  DAP: 

SDW0071477234810402160100 - R$ 13.604,00
ANGELÚCIO FABIÃO NUNES – CONTRATO Nº 00238/2016 - DAP: SDW0917244904781003160111 

- R$ 13.604,00
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locações de Estruturas tipos brinquedos diversas para realizações de eventos a 
serem realizados pela Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00245/2016 - 04.04.16 - ARETHIA KEILA DOS SANTOS 
ANDRADE - R$ 77.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: Locações de Estruturas 
tipos brinquedos diversas para realizações de eventos a serem realizados pela Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARETHIA KEILA DOS SANTOS 
ANDRADE - R$ 77.000,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
GABINETE DO GESTOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 0002.2016, funda-
mentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 
08/04/2016, respectivamente, no valor total de R$ 395.974,02 – (Trezentos e Noventa e Cinco Mil 
Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos), em favor da empresa LR ENGENHARIA 
LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 10.710.189/0001-04, que tem como objetivo, a Contratação de 
empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica de Saúde – Porte I, na Rua 
“A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado Padrão 1 – Ministério da Saú-
de, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Fica a empresa 
vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do 
instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 11 de Abril de 2016.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de refeições com entrega. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 08 de Abril de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 08 de Abril de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ 10.425.278/0001-64, Torna público 
que a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 722/2016 em João Pessoa, 4 de abril de 2016- Prazo- 365 dias. Para as atividades de 
: EDIFICAÇÃO DE 45 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS PILOTIS MAIS 07 
PAVIMENTOS MAIS COBERTURA, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.787,00M2 na RUA 
ELISIO JORGE DE BRITO, S/N QD 100, LT 216-JARDIM OCEANIA Município: JOÃO PESSOA-
-UF:PB. Processo: 2016-001619/li-4717.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00015/2016, cujo objeto é Aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica do Município 
de Pedra Branca-PB. Tem como vencedor:

- MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 08.348.650/0001-34, vencedora de 
todos os itens, totalizando o valor global de R$ 420.961,20 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e 
sessenta e um reais e vinte centavos).

 PEDRA BRANCA-PB, 08 de Abril  de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIAPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00012/2016, cujo objeto é Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos 
pertencentes e a disposição do Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedor:

- FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - CNPJ Nº 03.517.351/0001-62, vencedora de todos 
os itens, totalizando o valor global de R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e 
quarenta reais).

 PEDRA BRANCA-PB, 11 de Abril de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, 
ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - CNPJ: 

05.905.065/0001-08.
VALOR MENSAL R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
VALOR GLOBAL R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
VIGÊNCIA:31.12.2016.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 01 de Abril de 2016

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços 
nº. 00002/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 41.577.669/0001-28
OBJETO: Construção de rede coletora de esgoto sanitário em ruas do município de Ibiara.
VALOR GLOBAL: R$ 93.057,01 (noventa e três mil e cinquenta e sete reais e um centavo)
VIGÊNCIA: da assinatura até: 31.12.2016.

Ibiara - PB, 11 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS 

DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 61003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.209.2043 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 44.90.52 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - FUS 008 - SUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.303.1019.1038 - CONST. DE POLO DE ACAD. DE SAÚDE COM AQUIS. DE EQUIPAMENTOS 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - FUS 008 - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: JORDÃO BRUNO 

CARVALHO PEREIRA - R$ 73.189,50; JÚLIO CÉSAR GASPARINE JÚNIOR - ME - R$ 47.415,00; 
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - ME - R$ 23.835,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 032/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
livros de temática de combate ao aedesaegyptie e coleção de livros de literatura de cordel; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JC Distribuidora de Livros Ltda - R$ 
277.500,00.Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2016, - 
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 PUBLI-
CA E SOFTWARES LTDA, com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para os serviços de 
Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira, junto ao Fundo Municipal 
de Saúde de Ibiara, até 31 de dezembro de 2016.

    Ibiara-PB, 01 de Abril 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00011/2016, para aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados a varias secretarias e 
HOMOLOGO o seu objeto a empresa: HUMBERTO PEREIRA CARDOSO – CORRINHA HORTFRU-
TAS, CNPJ Nº 19.448.462/0001-02, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 91.120,00 
(noventa e um mil e cento e vinte reais), conforme julgamento da comissão e carta proposta.  

Ibiara - PB, 11 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Tecidos destinados as 
Secretarias do município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. Informações e entrega do Edital no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 08 de Abril de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material diversificado de 
Cantina, Oficinas Pedagógicas e outros destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidia-
riamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 07 
de agosto de 2014. Informações e entrega do Edital no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 08 de Abril de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSOS PARA PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DE CUITÉ E MUNICÍPIOS DA 4ª CIR. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:9:00: 
(hora local) do dia 27/04/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 
de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 
12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 07 de abril de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GLP PARA AS SECRE-

TARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:15:00 (hora 
local) do dia 28/04/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB,08 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
Objeto:LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE 

LIXO DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:16:30(hora local) do dia 28/04/2016. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 08 de abril de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
Objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, AR CONDICIONADOS, MOBILIÁ-

RIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUITÉ. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:9:00(hora local) do dia 02/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-maillicitacao.pmc@cuite.
pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 08 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

PregoeiroOficial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor de CAVALCANTE E CIA LTDA CNPJ 10.655.938/0001-01 no valor total 
de R$ 5.354,00 e OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 07.324.070/0001-44 
no valor total de R$ 54.534,60. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 08 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas CAVALCANTE E CIA LTDA CNPJ 10.655.938/0001-01 no valor total 
de R$ 5.354,00 e OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 07.324.070/0001-44 
no valor total de R$ 54.534,60. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, 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 em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 08 de abril de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor da empresa MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA 
SANTOS SOUTO EIRELI CNPJ 22.526.394/0001-59 no valor total de R$ 76.000,00. Demais 
informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 08 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor das empresas MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS 
SOUTO EIRELI CNPJ 22.526.394/0001-59 no valor total de R$ 76.000,00. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 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 em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 08 de abril de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

Câmara Municipal de Sousa
Pregão Presencial Nº 03/2016

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 
abril de 2016, ás 14:00 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua Nabor 
Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de Quentinhas, Buffet e Coffee 
Break para atender as necessidades da Câmara Municipal, discriminados e quantificados nos anexos 
do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 11 de abril de 2016.
Adriana Cisleyde Alves Araújo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário 
de Combustíveis e lubrificantes para o abastecimentos das viaturas da Superintendência C. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 11 de Abril de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
consumo (Copa e Cozinha) para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Trans-
porte e. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 11 de Abril de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
Construções para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Transito 
– S. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 11 de Abril de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para de fornecimento, de acordo com a Tomada de Preços nº 
00014/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MOISES URBANO DA SILVA - ME 
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de original de fabricação nacional (primeira linha, 

obedecendo as normas da ABNT), destinados aos veículos pertencentes a frota do município e 
as máquinas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste Município, a medida 
de suas necessidades. 

VALOR GLOBAL R$: 231.540,00(duzentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016

Aguiar - PB, 11 de abril de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO -  Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/00015/2016

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica do Município de Pedra 
Branca-PB.

Vencedor: 
- MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 08.348.650/0001-34, vencedor de 

todos os itens, totalizando o valor global de R$ 420.961,20 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e 
sessenta e um reais e vinte centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 11 de abril de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
médicos odontológicos diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos, de acordo com a tabela da ABC - Farma, destinado ao fundo municipal de saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 26 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada pra confecção de blusas, mochila e outros destinados a Secretaria de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada pra confecção de blusas e bonés e outros diversos destinados a esta prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 306/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, a Sra. Tatiane César 
Silva, torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente 
certame, adjudicando em favor das empresas: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
12.040.718/0001-90, para os itens 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 27, 28 e 29, totalizando o valor de R$: 
421.980,00 (Quatrocentos e vinte e um mil novecentos e oitenta reais); SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ: 01.704.290/0001-17, para os itens 11, 19, e 20, totalizando o valor de R$: 308.900,00 
(Trezentos e oito mil e novecentos reais) e CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.679.119/0001-93, 
para os itens 01, 05, 06, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 e 31, totalizando o valor de 
R$: 197.800,00 (Cento e noventa e sete mil e oitocentos reais), perfazendo um valor global de R$: 
928.680,00 (Novecentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta reais), classificadas pelo critério do 
menor preço por item. Os itens 21 e 22 foram declarados fracassados

Santa Rita/PB, 01 de Abril de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de 
Mogeiro, no dia 27/04/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente 
João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 22/04/2016. Informações pelo telefone: (0xx83) 
3266-1034.

Mogeiro(PB), 11 de abril de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, do Hospital Municipal e do 
Serviço de Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no Município de Mogeiro, no dia 27/04/2016 às 11:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 22/04/2016. Informações pelo telefone: (0xx83) 
3266-1034.

Mogeiro(PB), 11 de abril de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgínio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB
PROCESSO Nº291/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS COMERCIAIS                                                        
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDE-
NADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO

A Prefeitura Municipal de Santa Rita através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº. 814/2015, torna público para o conhecimento dos interessados o RESUL-
TADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. 
Após análise das propostas obteve-se o seguinte resultado: 1ª Classificada: INSTITUTO BRASILEIRO 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IBRADHES, CNPJ nº 04.762.060/0001-00, valor 
total de R$ 73.880,00;  2ª Classificada: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS, CNPJ 
nº 04.656.212/0001-82, valor total de R$ 75.400,00, 3ª Classificada: FUNCERN – FUNDAÇÃO DE 
APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
CNPJ nº 02.852.277/0001-78, valor total de R$ 100.000,00; 4ª Classificada: ADM & TEC INSTITUTO 
DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA, CNPJ nº 35.328.913/0001-16, valor total de R$ 103.610,00, 
e 5ª Classificada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUS-
TENTÁVEL – IDEIAS, CNPJ nº 05.790.756/0001-03, valor total de R$ 114.692,60. Com este ato fica 
aberto o prazo recursal com base no Art. 109, I, ¨b¨ da Lei nº 8.666/93. Comunicamos que toda a 
documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação sito à 
Rua Virgínio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB.

Santa Rita/PB, 11/04/2016.
José Robson Fausto                                      
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
Pregão Presencial nº 003/2016
Na publicação do dia 09 de Abril de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 004/2016, onde lia-

-se Adjudicação do Objeto: será por unidade adquirida. Leia-se : Adjudicação do Objeto: será por 
preço unitário. Onde lia-se Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida 
a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem 
fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Mamanguape e aceito pelo 
fornecedor, até o limite de 05 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preço. Leia-se: Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão 
à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da 
mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu e aceito pelo fornecedor, até o 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço. Onde lia-se Maman-
guape/PB, 01 de abril de 2016. Leia-se: Pitimbu/PB, 01 de abril de 2016.  Onde lia-se PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.

Eduardo Carneiro de Brito
Leia-se:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Leonardo José Barbalho Carneiro.

Pitimbu/PB, 11 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Leonardo José Barbalho Carneiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
Pregão Presencial nº 003/2016
Na publicação do dia 09 de Abril de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 004/2016, onde lia-se 

Adjudicação do Objeto: será por preço unitário. Leia-se : Adjudicação do Objeto: será por preço unitário;
 Onde lia-se Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à 

ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da 
mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Mamanguape e aceito pelo fornecedor, 
até o limite de 05 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço. 
Leia-se: Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à ata de 
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, 
desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu e aceito pelo fornecedor, até o quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço;

 Onde lia-se Mamanguape/PB, 01 de abril de 2016. Leia-se: Pitimbu/PB, 01 de abril de 2016;
 Onde lia-se PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
Eduardo Carneiro de Brito
Leia-se:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Leonardo José Barbalho Carneiro.

Pitimbu/PB, 11 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Leonardo José Barbalho Carneiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 306/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

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 
Permanente de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor das empresas: GRADUAL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.040.718/0001-90, para os itens 02, 03, 04, 07, 08, 09, 
10, 27, 28 e 29, totalizando o valor de R$: 421.980,00 (Quatrocentos e vinte e um mil novecentos 
e oitenta reais); SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 01.704.290/0001-17, para os itens 11, 
19, e 20, totalizando o valor de R$: 308.900,00 (Trezentos e oito mil e novecentos reais) e CRM 
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.679.119/0001-93, para os itens 01, 05, 06, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 23, 24, 25, 26, 30 e 31, totalizando o valor de R$: 197.800,00 (Cento e noventa e sete mil e 
oitocentos reais), perfazendo um valor global de R$: 928.680,00 (Novecentos e vinte e oito mil seis-
centos e oitenta reais), classificadas pelo critério do menor preço por item. Os itens 21 e 22 foram 
declarados fracassados. E 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 
e Termos de Contratos, 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.

Santa Rita, 01 de Abril de 2016. 
Jacinto Carlos de Melo

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 8.481/2015
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes da CONCORRENCIA Nº 
001/2016, que após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital 
da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA, CNPJ: 09.047.935/0001-06.E inabilitadas as empresas:BERTA CONSTRUÇÃO E IMPER-
MEABILIZAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 03.186.531/0001-09 por não atender ao subitem 9.2.4.letra 
a;CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CNPJ: 12.647.038/0001-30 por não atender aos 
subitens 9.1.1. e 9.2.4. letra a;ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI 
– EPP, CNPJ:19.088.045/0001-98por não atender aos subitens 9.2.1 letra a e 9.2.4. letra a;3JT 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:  09.047.935/0001-06 por não atender aos subitens 9.2.1 letra a e 
9.2.4. letra a;RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.209.627/0001-36 por não atender 
aos subitens 9.2.1 letra a e 9.2.4. letra b;LRC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA 
EIRELI - EPP, CNPJ: 21.697.603/0001-64 por não atender ao subitem9.2.1 letra a;ECO LATINA 
PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ: 03.186.531/0001-09por não atender 
aos subitens 9.2.4 letra e. A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta 
publicação e que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, 
fica marcada para o próximo dia 20/04/2016, às 08:30 horas. Quando da sessão para abertura 
das propostas os licitantes considerados habilitados deverão apresentar nova documentação de 
habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 07/03/2016 próximo passado. Informações poderão 
ser obtidas na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no horário das 08:00 
às 14:00hs (horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 11 de Abril de 2016
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:HYDROGEO PROJETOS E 
SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor: R$ 2.343.054,10.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dr. Antônio Car-
neiro, 58 - Centro - Riacho dos Cavalos - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3449-1060.Email: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br.

Riacho dos Cavalos - PB, 29 de Março de 2016.LORETA MARIA VIEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil para Pavimentação em Paralelepípedo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças de 
Veículos diversos, destinado ao fundo de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ....: 017417289/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018722
Responsavel.: NATALIA MARTINS SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 020025618/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019602
Responsavel.: NATALIA MARTINS SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 020025618/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.604,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019652
Responsavel.: TABATINGA RESIDENCE SERVICE
CPF/CNPJ....: 018269062/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.710,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019669
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,  12/04/2016
----------------------------------------

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.: ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 896529329-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018590
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO SALES NETO
CPF/CNPJ....: 054374774-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.094,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018809
Responsavel.: LARYSSA CLAUDIA ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 017380029/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            590,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019302
Responsavel.: LUIZ CARLOS BANDEIRA 67591094491
CPF/CNPJ....: 017417289/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019809
Responsavel.: LUIZ CARLOS BANDEIRA 67591094491

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00003/2016, para aquisição de material de construção para 
pequenas reformas, nos prédio publico do município de Ibiara, destinados a varias secretarias, 
Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Sociale ADJUDICO o seu objeto a 
empresa: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA CONSTRUÇÃO–  CNPJ Nº  03.168.519/0001-71, 
vencedora com o valor de R$ 80.105,25 (oitenta mil, cento e cinco reais e vinte e cinco  centavos) e 
a empresa IZAURA PEREIRA RAMALHO – ME –  CNPJ Nº  02.110.599/0001-41, vencedora com 
o valor de R$ 68.924,70 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais setenta centavos), 
conforme análise e julgamento da comissão de licitação.

Ibiara - PB, 11 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 

licitação para contratação dos serviços de limpeza e manutenção de poços tubulares do municpio 
de vista serrana conforme segue o edital e anexo. A reunião será no dia 22 de Abril de 2016, ás 
08:30hs, Informação no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA 
SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 11 de Abril de 2016.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial /MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de pneus 
diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVA & LUCENA 
LTDA - ME - R$ 30.900,00.

Duas Estradas - PB, 11 de Abril de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 61003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 61003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JORDÃO 
BRUNO CARVALHO PEREIRA - R$ 73.189,50; JÚLIO CÉSAR GASPARINE JÚNIOR - ME - R$ 
47.415,00; MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - ME - R$ 23.835,00.

Cajazeiras - PB, 07 de Abril de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Aquisição de material 
de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E. ZALMA 
SOUZA - ME - R$ 263.879,70.

Areia - PB, 05 de Fevereiro de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA - Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de expediente.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO - 04.122.2003.2005 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.1003.2003 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - 12.365.1004.2022 - AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - 12.366.1005.2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 12.361.1003.2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - 02.100 - SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE SERVIÇO SOCIAL - 08.243.2012.2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI 
- 08.243.2012.2087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - 08.243.2012.2088 - MANU-
TENÇÃO DO PROGRAMA IGD - 02.120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2006.2037 
- MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.1017.2040 
- MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 10.302.1017.2047 - MANU-
TENÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR - 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 08.244.1023.2065 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF - 08.244.1023.2068 - MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 08.243.1024.2070 - MANUTENÇÃO DO PETI - 3390.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO. 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00007/2016 - 05.02.16 - E. 

ZALMA SOUZA - ME - R$ 263.879,70.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, no 
Processo de Inexigibilidade nº 00007/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área CONTABIL, a empresa ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA, 
no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será pago de acordo com a execução dos 
serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira para o Fundo 
Municipal de Saúde de Ibiara.

Ibiara, 01 de Abril de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.003/2016
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, N° 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.003/2016, tipo MENOR PREÇO, cujo OBJETO É REQUALI-
FICAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO COM CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA E QUIOSQUES, NO BAIRRO DO CENTENÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA.

Campina Grande, 08 de abril de 2016.
HÉLDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
003/2016, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: GILBERTO ALVES DA SILVA 77549627720, CNPJ: 

17.405.059/0001-62, no valor total de R$ 49.624,00 (Quarenta e nove mil e seiscentos e vinte e 
quatro reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 11 de Abril de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

003/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: GILBERTO ALVES DA 
SILVA 77549627720, CNPJ: 17.405.059/0001-62,  no valor total de R$ 49.624,00 (Quarenta e nove 
mil e seiscentos e vinte e quatro reais).

Juarez Távora- PB, 11 de Abril de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

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 09.405/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2016
DATA DE ABERTURA: 28/04/2016 – ÀS: 09: 30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA 
MARCA TAKAOKA PERTENCENTES AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

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 625317. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei 
Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 11 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.010/2014/CJ/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/CONSTRUTORA RHEMA LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS 
DO JARDIM PAULISTANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 181.857,67 (CENTO E OITENTA UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA 
SETE REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1017.1027. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 2467. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “A” E “B” § 1º E§ 2º, DA LEI 
Nº 8.666/93, CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG, MANTENDO ALTERADA. 
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES ALBURQUERQUE. 
DATA DE ASSINATURA: 20/02/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 2.08.005/2015/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: IMPLANTAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PA-
RALELEPÍPEDOS) DE RUAS DA RAMADINHA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS DE 120 (CENTO VINTE) DIAS E ALTERAÇÃO DE VALOR DE R$ 6.932,54 (SEIS MIL, 
NOVECENTOS  E TRINTA DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 15.451.1029.2085. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 
000 (RECURSOS PRÓPRIOS)/ 052 (RECURSOS  FEDERAIS). RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
2138. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, I, § 1º, E 65, §1º E §2º, DA LEI Nº 8.666/93, 
INALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08/002/2015/SECOB/PMCG.  ASSINAM: ANDRÉ AGRA  
GOMES DE LIRA E CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA. DATA DE ASSINATURA: 09/03/2016.  

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma motocicleta 0 
km destinado à Secretaria de Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 029/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 28/04/2016, às 9:00h (Nove) horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, destinado a  FUNDAÇÃO 
ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº 16-00238-7
João Pessoa, 11 de Abril de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 049/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 29/04/2016, às 9:00h (Nove) horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, destinado 
a  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/CEDMEX., conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº 16-00241-9
João Pessoa, 11 de Abril de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00244-4
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 26 de abril de 2016, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 014/2016. Objeto: 
Aquisição de Hidrômetros e Caixa de Proteção, para micromedição dos bairros de Tibiri, Marcos 
Moura e Adjacências, na cidade de Santa Rita, no Estado da Paraíba.  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, 11 de abril de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00237-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 26 de abril de 2016, às 10:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 025/2016. Objeto: 
Contratação de empresa para serviços de instalação da micromedição dos bairros de Tibiri, Marcos 
Moura e adjacências, da cidade de Santa Rita, no Estado da Paraíba.  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, 11 de abril de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N0 20/2015

REGISTRO Nº 15-01604-7
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. OTÁVIO NOVAIS EM JOÃO PESSOA/PB. Da 

análise procedida nos documentos de habilitação a Comissão Permanente de Licitação - (CPL) 
chegou ao seguinte resultado: EMPRESAS HABILITADAS: VIRTUAL ENGENHARIA LTDA; BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP; RCA CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUTORA ECON 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA; EJS CONSTRUÇÕES LTDA e RTS CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA e EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA descumprimento do subitem 10.4.1 alínea “b”;  CONSTRUTORA TORREÃO 
VILLARIM LTDA pelo descumprimento do subitem 10.1.1 alínea “a”; BERTA CONSTRUÇÃO E 
IMPERMEABILIZAÇÃO EPP pelo descumprimento do subitem 10.4.1 alínea “b” e INSTEC – 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS  LTDA ME pelo descumprimento do subitem 10.4.1 alínea “b”. FICA 
marcada para o dia 15/04/2016 às 11h00, a data de abertura das propostas de preços. O processo 
está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 11 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2016

REGISTRO Nº 16-00239-6
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DR. 

FRANCISCO ALBUQUERQUE MONTENEGRO EM NATUBA/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 14h30.

João Pessoa, 11 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N0 19/2015

REGISTRO Nº 15-01738-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PASSARELA COBERTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E 

TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA EM CAMPINA GRANDE/PB. Após análise e configuração da 
proposta de preços apresentada pelo único licitante habilitado a Comissão Permanente de Licita-
ção - (CPL), por UNANIMIDADE de seus Membros, chegou ao seguinte resultado de Classificação 
conforme discriminado abaixo: EMPRESA CLASSIFICADA CONSTRUTORA CBR LTDA. O processo 
está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 11 de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2016

REGISTRO Nº 16-00243-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. ADVOGADO 

NOBEL VITA EM COREMAS/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: 
02 de maio de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 11 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2016

REGISTRO Nº 16-00242-7
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CARLOS 

PESSOA, EM NATUBA/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: 
02 de maio de 2016 às 10h30.

João Pessoa, 11 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 8.481/2015
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes da CONCORRENCIA Nº 
001/2016, que após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital 
da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA, CNPJ: 09.047.935/0001-06.E inabilitadas as empresas:BERTA CONSTRUÇÃO E IMPER-
MEABILIZAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 03.186.531/0001-09 por não atender ao subitem 9.2.4.letra 
a;CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CNPJ: 12.647.038/0001-30 por não atender aos 
subitens 9.1.1. e 9.2.4. letra a;ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI 
– EPP, CNPJ:19.088.045/0001-98por não atender aos subitens 9.2.1 letra a e 9.2.4. letra a;3JT 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:  09.047.935/0001-06 por não atender aos subitens 9.2.1 letra a e 
9.2.4. letra a;RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.209.627/0001-36 por não atender 
aos subitens 9.2.1 letra a e 9.2.4. letra b;LRC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA 
EIRELI - EPP, CNPJ: 21.697.603/0001-64 por não atender ao subitem9.2.1 letra a;ECO LATINA 
PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ: 03.186.531/0001-09por não atender 
aos subitens 9.2.4 letra e. A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta 
publicação e que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, 
fica marcada para o próximo dia 20/04/2016, às 08:30 horas. Quando da sessão para abertura 
das propostas os licitantes considerados habilitados deverão apresentar nova documentação de 
habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 07/03/2016 próximo passado. Informações poderão 
ser obtidas na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no horário das 08:00 
às 14:00hs (horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 11 de Abril de 2016
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 070/2016

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através da Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº. 032/2015, vinculada ao Pregão Presencial SRP nº. 019/2015, da Prefeitura 
Municipal de Tangará-RN, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão Permanente de Lici-
tação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO 
a contratação em favor da empresa: MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.782.468/0001-08, pelo valor total de R$ 1.471.186,00 (Um 
milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e oitenta e seis reais) para a aquisição em referência, 
fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 11 de Abril de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parce-
lada de material didático escolar, do tipo brinquedos, jogos e livros de histórias infantis, destinado 
a Secretaria de Educação do município. Data: 25 de abril de 2016. Horário: 14:00. Local: Sala da 
CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de abril de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição par-
celada depedras paralelepípedo e pedras meio-fio, para atender as necessidades do Município de 
Bayeux. Data: 26 de abril de 2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada 
na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte 
Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de abril de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10003/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: AQUISIÇÃO DE 

ELETRO ELETRONICOS, MOBILIARIO E MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDA-
DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, BEM COMO TODAS AS SUAS SECRETARIAS.

Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor:
- AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP.
Item(s): 5.
Valor: R$ 91.200,00.
- ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP.
Item(s): 3 - 4 - 15 - 16 - 26 - 30 - 33 - 34 - 50 - 51 - 55 - 61 - 70 - 71 - 74 - 90 - 107 - 108 - 109 - 

110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 118 - 119 - 120 - 122 - 124 - 128 - 132 - 135 - 137 - 140 - 142 - 145 - 146.
Valor: R$ 654.060,00.
- BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME.
Item(s): 18.
Valor: R$ 14.740,00.
- GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Item(s): 8 - 9 - 12 - 14 - 17 - 24 - 29 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 48 - 56 - 58 - 59 - 60 - 64 - 66 - 68 

- 76 - 77 - 78 - 86 - 87 - 100 - 121 - 125 - 131 - 133 - 134 - 141 - 147.
Valor: R$ 715.790,00.
- JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP.
Item(s): 20.
Valor: R$ 59.759,80.
- MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME.
Item(s): 123 - 126 - 127 - 129 - 130.
Valor: R$ 19.618,00.
- O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
Item(s): 6 - 11 - 65 - 80 - 93 - 95 - 138 - 143 - 144.
Valor: R$ 195.807,72.
- W MATIAS ROLIM .
Item(s): 1 - 2 - 7 - 10 - 13 - 27 - 28 - 40 - 43 - 45 - 46 - 49 - 62 - 63 - 67 - 69 - 75 - 79 - 81 - 82 - 

83 - 84 - 85 - 88 - 89 - 92 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 - 106.
Valor: R$ 958.105,00.
Integram a Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 10003/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 

253 - Centro - Cajazeiras – PB.
Cajazeiras - PB, 4 de abril de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Prefeita
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EDITAL DE CHAMAMENTO n° 30
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) ANGELA RITA ROSA DA SILVA , matrícula 169.310-7 , para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas 
MAIS EDUCAÇÃO -2013 , referente à EEEF AUGUSTO DOS ANJOS conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 12
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) Rita Varela Silva da Costa, matrícula 87.915-1, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  QUALIDADE 
– 2013, referente à E.E.E.F.M Profª Daura Santiago Rangel conforme consta no Processo Admi-
nistrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 13
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) ERICA MARIA OLIVEIRA COELHO, matrícula 174.063-6, para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  PDDE 
BÁSICO– 2013, referente à CRECHE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA conforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 14
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) RILDO ALVES PEREIRA, matrícula 180.139-2, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  PDDE BÁSICO 
E QUALIDADE– 2013, referente à E.E.E.F.M. RENATO RIBEIRO COUTINHO conforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 15
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) LEANDRO JOSÉ B. DO NASCIMENTO, matrícula 169.253-4, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos 
programas  PDDE E MAIS EDUCAÇÃO 2014, referente à E.E.E.F. ANTÔNIO CAMELO conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 16
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) MARIA REJANE PEREIRA DA COSTA, matrícula 86.246-1, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  
PDDE -2013 E MAIS EDUCAÇÃO 2014, referente à E.E.E.F. ORLANDO CAVALCANTE GOMES 
conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 17
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) RILDETE PEREIRA COSTA, matrícula 137.799-0, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  PDDE -2013 
E  PDDE E MAIS EDUCAÇÃO 2014, referente à E.E.E.F. ALMIRANTE TAMANDARÉ conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 18
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) CLARICE DO NASCIMENTO A. SILVA, matrícula 141.999-4, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  
PDDE E MAIS EDUCAÇÃO - 2013, referente à E.E.E.F..M. DURVAL GUEDES conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 19
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) LUANA BARBOSA DA SILVA , matrícula174.715-1, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - 
Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  PDDE E 
MAIS EDUCAÇÃO - 2013, referente à E.E.E.F.M.  GETULIO VARGAS conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 20
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES , matrícula 131.064-0, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  
PDDE, MAIS  EDUCAÇÃO  E QUALIDADE -2013, referente à E.E.E.F.M.  MACHADO DE ASSIS 
conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 21
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) WALDENIRA CARVALHO DE ALMEIDA MONTENEGRO , matrícula 
165.021-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da 
Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a 
sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de 
contas dos programas  PDDE -2013, referente à CRECHE SANTA TEREZINHA conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 22
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) REGINILDA DA SILVA VAZ, matrícula169.680-7, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas  PDDE 
Básico - 2013, referente à CRECHE PRE-ESCOLA JULIAN N. DE FIGUEREIDO conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 23
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) ANA EMÍLIA UCHO TROCOLI, matrícula164. 940-0, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
Básico - 2013, referente à CRECHE PEDRELINA MARIA DE JESUS conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 24
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a)CILEZILDA PINHEIRO DA SILVEIRA VIEIRA , matrícula135.412-4, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos 
programas QUALIDADE- 2014, referente à EEEF CONEGO LUIZ G. DE OLIVEIRA conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 25
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a)VALÉRIA GOMES RIBEIRO DE ARAÚJO , matrícula 169.628-9, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos 
programas MAIS EDUCAÇÃO- 2014, referente à EEEF FAZ. SANTA LUZIA conforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 26
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) JAKELINE DE LIMA LEMOS , matrícula 182.287-0 , para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE, 
QUALIDADE E MAIS EDUCAÇÃO- 2014, referente à EEEF JOÃO DA CUNHA VINAGRE conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 27
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) LUZIMAR BASTOS LISBOA , matrícula 131.212-0 , para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo 
- Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
BÁSICO - 2014, referente à EEEF CARLOS GOMES conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 31
E m  c u m p r i m e n t o  a o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), 
fica convocada a Sr (a) VERONICA ELIAS DOS SANTOS LIRA DA SILVA  , matrícula 180.387-5 , 
para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, 
Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira 
das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos 
programas PDDE E MAIS EDUCAÇÃO -2013 E PDDE E MAIS EDUCAÇÃO -2014 , referente à EEEF 
SÃO JUDAS TADEU conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003.  

João Pessoa, 07 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino 

de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de 
peças e serviços de veículos, tratores e maquinas pesadas, conforme especificado no anexo I do Edital. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. 
Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino 
de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 26 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos de A à Z da linha farma, atra-
vés da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela ABC. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino 
de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada a prestação de 
serviços de confecções de próteses dentárias para atender aos usuários do Sistema Municipal de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. 
Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino 
de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 12:00 horas do dia 26 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de 
botijão e de gás GLP 13kg, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS  DO DISTRITO DE PEDRO 
VELHO E SÍTIO MANOELAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Zeferino 
de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 28 de abril de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF DO SITIO MASSA-
RANDUBA E CONSTRUÇÃO DA ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO ÁGUA FRIA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado

Aroeiras - PB, 11 de abril de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 
ERRATA: Na pagina 28 do Jornal A União, dia 01/04/2016, Onde se lê.. manutenção de estradas 

vicinais do município. Leia-se : ... construção de estradas vicinais do município.
Bernardino Batista, 02 de Abril de 2016.

Mateus Ribeiro Dantas
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 035/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de colchões; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HML Comercial Ltda. - R$ 81.320,00.
Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de elaboração de planos 
de trabalhos e assessoria e acompanhamento de projetos junto aos ministérios e secretárias de estado, 
em todos os pleitos e em órgão público para o Município de Santa Terezinha - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 07 de Abril de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de fornecimento parcelado de refeições prontas 
(tipo Quentinha), destinados a diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde do município de Santa 
Terezinha-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e De-
creto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 07 de Abril de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08h30min do dia 25 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestar serviços de asses-
soria técnica permanente nas áreas de planejamento e projetos volta. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h30min do dia 25 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e 
Laboratorial, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio 

Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 14h00min do dia 25 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos Diversos, para atender ao 
Programa Farmácia Básica e as Unidades Básicas de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 08 de Abril de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, para Educação Física e Fisioterapia destinado as atividades 

da Secretaria da Educação, Saúde  e demais programas do município de Várzea.
DATA REUNIÃO: 25 de Abril de 2016, ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala 

da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 12 de Abril de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Internet Via Cabo, para atender as demandas 

das secretarias deste município de Várzea- PB.
DATA REUNIÃO: 25 de Abril de 2016, ás 10:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala 

da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 12 de Abril de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino 

de pula, 627 - Centro - AROEIRAS - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, mediante 
requisição diária e/ou periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 .Decreto Municipal. Informações: no horário das 08h00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3396-1323.
Email: aroeirasc@gmail.com

AROEIRAS - PB, 08 de Abril de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 01003/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS, MOBILIARIO E MOBILIARIO ESCOLAR; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP - R$ 
91.200,00; ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 654.060,00; BOHRER EQUIPAMENTOS DE 
AUDIO E VIDEO EIRELI - ME - R$ 14.740,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 715.790,00; 
JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP - R$ 59.759,80; MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME - R$ 19.618,00; 
O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 195.807,72; W MATIAS ROLIM - R$ 958.105,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Abril de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
ATA DE SESSÃO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCINA PARA A LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Torna público que no dia 11 de abril de 2016 às 10hrs realizou no setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Cajazeiras-PB novo sorteio para escolha dos membros da subcomissão técnica, tendo 
sido sorteados os profissionais: JOZEMAR DE AQUINO – DRC; ADA VITORIANO ROLIM – SECOM; e, 
WILSON FURTADO – +FM. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com

Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, 11 de Abril de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 
 ROCHA & SANTHIAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA – CNJP/CPF Nº 23.240.905/0001-34 

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 603/2016 em João Pessoa, 18 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial vertical multifamiliar com 02 (duas) torres e sistema de esgotamento interligado a 
rede da Cagepa. Na(o) – RUA MAR DE BEHRING, 85, INTERMARES  Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2016-000950/TEC/LP-2648.

JONAS DANTAS DE MIRANDA FILHO – CPF Nº 251.368.794-91 torna público que requereu a SEMABY 
- Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Residencial Multifamiliar, situado 
na Rua Projetada 11, Quadra 04 Lote 02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 041/2015 
 Convite Nº 001/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: S & M Const. de 

Rodovias Ltda-ME, CNPJ Nº 06.228.748/0001-22. Considerando a continuação do contrato, fica 
a vigência prorrogada para o período de 31/12/2015 até 31/08/2016. Considerando a prorrogação 
da vigência o valor total aditivado é de R$ 26.130,00. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais. Data da ass.: 03/12/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Arthur 
F.a  Siqueira (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 03 de dezembro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº PP016/2015PMD 
Pregão Presencial Nº PP001/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: S & 

M Const. de Rodovias Ltda-ME, CNPJ Nº 06.228.748/0001-22. Considerando a continuação do 
contrato, fica a vigência prorrogada para o período de 02/03/2016 até 31/12/2016. Considerando a 
prorrogação da vigência o valor total aditivado é de R$ 38.900,00, com isso fica justificada o valor 
aditivado. Data da ass.: 24/02/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Arthur F. 
Siqueira (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 24 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº PP017/2015PMD 
Pregão Presencial Nº PP002/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: E-Ticons 

Emp. de Tec. de Inf. & Cons. Ltda-ME CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. Considerando a continuação 
do contrato, fica a vigência prorrogada para o período de 02/03/2016 até 31/12/2016. Considerando 
a prorrogação da vigência o valor total aditivado é de R$ 30.000,00, com isso fica justificada o valor 
aditivado. Data da ass.: 24/02/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. José Renato 
Pereira Correia Nunes (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 24 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PP018/2015PMD 
Pregão Presencial Nº PP003/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: RET-

-IDEAL C. de Peças Ltda CNPJ Nº 07.892.563/0001-80. Considerando a prorrogada da vigência para 
02/03/2016 até 31/12/2016, para utilização do saldo contratual, ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Data da ass.: 24/02/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o 
Sr. Adalry Ferreira de Lima (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 24 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO 4º AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106/2015 
Tomada de Preços Nº TP006/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 

Lira Serviços e Transp. Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Considerando a quantia total de 
R$ 74.720,54. Fundamento legal § 1º  Art. 64 da lei nº 8.666/93. Considerando o acréscimo dos 
quantitativos e valores contratados da Escola Maria do Carmo Barbosa (Sítio: Barra do Vieira), Pré-
-Escola Gente Inocente (Rua Cônego Florentino), e Escolar Branca de Neves (Povoado de Tataíra). 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Data da ass.: 01/03/2016. Partes ass.: Rosangela de 
F. Leite (Prefeita) e Edilio de L. Brito (Pela Contratada).

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

JOSE AUGUSTO JORGE-ME – CNPJ/CPF Nº 13.830.918/0001-00 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 689/2016 
em João Pessoa, 30 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: TRANSPORTE 
DE RESIDUOS CLASSE I (PRODUTOS PERIGOSOS) CLASSE II COM PLACA MJL 7064 COM 
PERCURSO NA PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUI, CEARA, RIO GRANDE DO NORTE E PLACA 
MJV 1916. EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Na(o) – EM TODO O ESTADO DA PARAÍBA Municí-
pio: - UF: PB.  Processo: 2015-006993/TEC/AA-3607.

JOSEAN PEREIRA DE MORAIS – CPF Nº 487.094.094-91 torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental para Comércio Óptica Morais LTDA – ME, situado 
a Av. Josefa Taveira, 613, Sala 101, Mangabeira, João Pessoa – PB.

M.C CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para a Construção de um GALPÃO, situado à Rua Via Local 4, s/n, Lote 12 da Quadra 16, Lotea-
mento Nsa. Sra. Da Conceição, Renascer, Cabedelo – PB. 

GDR Engenharia e Empreendimento imobiliário LTDA, CNPJ 17.645.959/0001-87, localizada na rua: 
Algustobelmont ,n°134, sala 03, bairro: manaíra, João Pessoa-PB, CEP 58.038-050, torna público 
que recebeu da SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença de operação de numero 1212016, 
para o residencial multifamiliar (habitação) situado na rua Inez Pedrosa Soares, setor 38/quadra 05/
lote035, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

GDR Engenharia e Empreendimento imobiliário LTDA, CNPJ 17.645.959/0001-87, localizada 
na rua: Algustobelmont ,n°134, sala 03, bairro: manaíra, João Pessoa-PB, CEP 58.038-050, torna 
público que recebeu da SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença de operação de numero 
1202016, para o residencial multifamiliar (habitação) situado na rua Inez Pedrosa Soares, setor 38/
quadra 05/lote025, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.
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